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  بِسمِ اهللا الَّرحمنِ الرحيمِ
  احلمد هللا وكَفَي، وسالمه علي عباده الذين اصطَفَي

هذا شرح واضح العبارة، ظاهر اإلشارة ، يانِع الثَّمرة، دانِي القطَاف، كثري األسئلة والتمرينات، 
علي صغار الطلبة ؛ ألا الباب إيل تفَهم )املقَدمة اآلجرومية(ت به الزلْفَي إيل اهللا تعايل بتيسري فهم قصد

العربية اليت هي لُغةُ سيدنا وموالنا رسول اهللا صلي اهللا عليه و علي آله وصحبه وسلم ولُغةُ الكتاب 
  .العزيز

  ؛ فهو خري ما أَسعي إليهوأرجو أن أستحق به رضا اهللا عز وجل 
 وللمؤمنني واملؤمنات يوم يداللوا اغفر يل ونبا ، وإليك املصري ، رنبا عليك توكلنا وإليك ، وإليك أَننبر

  يقُوم احلساب
اتمالْمقَد  

  تعريف النحو ، موضوعه، مثرته ، نسبته ، واضعه ، حكم الشارع فيه
منها الْجِهةُ ، تقول ذَهبت نحو فالَن ، : تطلق يف اللغة العربية علي عدة معان "حنو " كلمة: التعريف 

  .محمد نحو علي ، أي شبهه ومثْلُه :ومنها الشبه واملثْلُ ، تقول . جِهته :أي 
ا أحكام أواخرِ الكلمات العلم بالقواعد اليت يعرف " يف اصطالح العلماء علي " حنو " وتطلق كلمة 

  " .من اإلعراب ، والبناء وما يتبع ذلك : العربية يف حال تركيبها 
  .الكلمات العربيةُ ، من جهة البحث عن أحواهلا املذكورة: وموضوع علمِ النحوِ : املوضوع 

ي ، وفَهم القرآن الكرمي و صيانةُ اللسان عن اخلطأ يف الكالم العرب: ومثرة تعلُّم علم النحو : الثمرة 



  .احلديث النبوي فَهماً صحيحاً ، اللذَينِ مها أَصلُ الشريعة اإلسالمية وعليهما مدارها 
  .هو من العلوم العربية : نسبته 

)١/١(  

  

ني علي بن أيب واملشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو األسود الدؤلى ، بأمر أمري املؤمن: واضعه 
  .طالب رضى اهللا عنه 

وتعلمه فَرض من فروض الكفاية ، ورمبا تعين تعلُّمه علي واحد فَصار فَرض عينِ : حكم الشارع فيه 
  .عليه 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
م ، واملولود يف وهو أبو عبد اهللا بن حممد بن داود الصنهاجِي املعروف بابن آجرو: قال املصنف 

 ثالث وعشرين وسبعمائة من اهلجرة النبوية ـ ٧٢٣ اثنني وسبعني و ستمائة ، واملتوىف يف سنة٦٧٢سنة
  .رمحه اهللا تعايل 

  .الكَالَم هو اللَّفْظُ الْمركَّب الْمفيد بِالْوضعِ : قال 
  ويأحدمها لغوي ، والثاين حن: معنيان " الكالم " للَفْظ : وأقول 

أما الكالم الغوي فهو عبارة عما تحصلُ بسببه فَائدةٌ ، سواٌء أَكان لفظاً ، أم مل يكن كاخلط والكتابة 
  ]١[واإلشارة 

األول أن يكون لفظاً ، والثاين أن يكون : وأما الكالم النحوي ، فالبد من أن جيتمع فيه أربعة أمور 
  . ، والرابع أن يكون موضوعاً بالوضع العريب مركَّباً ، والثالث أن يكون مفيداً

أن يكون صوتاً مشتمالً علي بعض احلروف اهلجائية اليت تبتدئ باأللف وتنتهي بالياء : ومعين كونه لفظاً 
؛ فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثالث عند النطق ا " سعيد " و " يكتب " و " أمحد " ومثاله 

فاإلشارة مثالً ال تسمي كالماً عند النحويني ؛ لعدم : ي أربعة أحرف هجائية تكون صوتاَ مشتمالً علَ
  .كوا صوتاً مشتمالً علي بعض احلروف ، وإن كانت تسمي عند اللغويني كالماً ؛ حلصول الفائدة ا 

)١/٢(  

  

" و " الْعلْم نافع " و" سافر محمد م: " أن يكون مؤلفاً من كلمتني أو أكْثَر ، حنو : ومعين كونه مركباً 
 دجالْم هِدتجلُغُ الْمبو " ي " يبصن هِدتجكلَّ مو " ل" هي إِلَيعسا تم ريخ لْمفكل عبارة من هذه " الْع

فالكلمة الواحدة ال تسم ، ي كالماً العبارات تسمي كالماً ، وكل عبارة منها مؤلفةٌ من كلمتني أو أكْثَر



سواٌء أَكان انضمام غريها إليها حقيقةً كاألمثلة السابقة ، أم : عند النحاة إال إذا انضم إليها غريها 
: محمد ، فهذه الكلمة تعتبر كالماً ، ألن التقدير : من أَخوك؟ فتقول : تقديراً ، كما إذا قال لك قائل 

  .ير عبارة مؤلَّفة من ثالث كلمات فهي يف التقد: محمد أَخي 
أن يحسن سكوت املتكلم عليه ، حبيث ال يبقي السامع منتظراً لشيٍء آخر ، فلو : ومعين كونه مفيداً 

ال يسمي ذلك كالماً ، ولو أَنه لفظ مركب من ثالث كلمات ؛ ألن " إِذَا حضر اُألستاذ " قلت 
إذَا حضر اُألستاذُ : " فإذا قلت . ا مما يترتب علي حضور األستاذ املخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذ

  .صار كالماً حلصول الفائدة " أَنصت التالَميذُ 
 ا : ومعين كونه موضوعاً بالوضع العريبهتعضأن تكون األلفاظ املستعملة يف الكالم من األلفاظ اليت و

كلمة وضعها العرب ملعني ، وهو حصول احلضور " حضر " مثالً : من املعاين العرب للداللة علي معين 
قد وضعها العرب ملعني ، وهو ذات الشخص املسمي ذا االسم ، " حممد " يف الزمان املاضي ، وكلمة 

 فإذا قُلْت " دمحم رضضعه العرب ، خبالف " حما إذا تكون قد استعملت كلمتني كُل منهما مما و
 مجبكالم مما وضعه الع ترف : تكلمكالفرس ، والترك ، والرببر ، والفرنج ، فإنه ال يسمي يف ع

  :علماِء العربية كالماً ، وإن مساه أهل اللغة األخرى كالماً أمثلة للكالم املستويف الشروط 
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 وحص والْج . رثْمانُ متسالْب .اطالْهِالَلُ س ةٌ . عيافاِء صمالً . السلَي ريُء الْقَمضي . هِدتاملُج حجنالَ . ي
  .حممد نبِينا . اهللا ربنا . محمد صفْوةُ الْمرسلني . الَ إِله إالَّ اهللا . يفْلح الكَسولُ 

  :أمثلة للفظ املفرد 
  .من . قام . إبراهيم . علي . حممد 

  :أمثلة للمركب الغري مفيد 
. مهما أَخفَي املُرائي . إذا جاَء الشتاُء . لو أَ نصف الناس . حضرموت . عبد اهللا . مدينة األسكندرية 

 مسالش تأن طَلَع.  
  أسئلة علي ما تقدم

ركَّباً ؟ ما معين كونه ما هو الكالم ؟ ما معين كونه لفظاً ؟ ما معين كونه مفيداً ؟ ما معين كونه م
  .موضوعاً بالوضع العريب ؟ مثِّلْ خبمسة أمثلة ملا يسمي عند النحاة كالماً 

  أنواع الكالم
  .اسم ، وفعلٌ ، وحرف جاَء لمعني : وأَقْسامه ثَالَثَةٌ : قال 

 ونقلَت إلينا عنهم ، فنحن نتكلم ا يف األلفاظُ اليت كان الْعرب يستعملُونها يف كالمهِم: وأَقول 



محاوراتنا ودروسنا ، ونقرؤها يف كُتبِنا ، ونكتب ا إيل أهلينا وأصدقائنا ، ال خيلو واحد منها عن أن 
  .االسم ، والفعل ، واحلرف : يكون واحدا من ثالثة أشياء 

كلمةٌ دلَّت علَي معني يف نفسها : ح النحويني ما دلَّ علي مسمي ، ويف اصطال: أما االسم يف اللغة فهو 
حممد ، علي ، ورجل ، وجمل ،و نهر ، و تفَّاحة ، و لَيمونةٌ ، وعصا ، فكل : ، ومل تقترن بزمان ، حنو 

  .واحد من هذه األلفاظ يدل علي معين ، وليس الزمان داخالً يف معناه ، فيكون امساً 
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كلمة دلَّت علي معين يف نفسها ، : الْحدثُ ، ويف اصطالح النحويني : فعل فهو يف اللغة وأما ، ال
فإنه كلمةٌ دالةٌ " كَتب " واقترنت بأحد األزمنة الثالثة ـ اليت هي املاضي ، واحلال ، واملستقبل ـ حنو 

فإنه دال علي معين ـ " تب يكْ" علي معين وهو الكتابة ، وهذا املعين مقترن بالزمان املاضي ، و حنو 
فإنه كلمة دالة علي معين ـ " اكْتب " وهو الكتابة أيضاً ـ وهذا املعين مقترن بالزمان احلاضر ، و حنو 

  .وهو الكتابة أيضاً ـ وهذا املعين مقترن بالزمان املستقبل الذي بعد زمان التكلم 
هِم ويفْهم و افْهم ، وعلم ويعلَم واعلَم ،و جلَس وَ يجِلس ومثل هذه األلفاظ نصر و ينصر وانصر ،و فَ

 رِباضو ربِضيَو برض و، سلاجو.  
  :ماضٍ و مضارِع وأَمر : والفعل علي ثالثة أنواع 

كَتب ، و فَهِم ، و خرج ، فاملاضي ما دلّ علي حدث وقَع يف الزمان الذي قبل زمان التكلُّم ، حنو 
 كرتاشو ، فَرغتاسو ، كَلَّمتو ، رصأَبو ، عمسو.  

ما دلَّ علَي حدث يقع يف زمان التكلُّم أو بعده ، حنو يكْتب ، و يفْهم ، و يخرج ،و يسمع : واملضارع 
غٍستيو ، كلمتيو ، رصنيو ، رِكتشيو ، رف.  

 األمرو : ، عمواس ، جرواخ ، مافْهو ، بصوله بعد زمان التكلُّم ، حنو اكْتح طْلَبي ثدلَّ علي حما د
 رِكتاشو ، رفغتاسو ، كَلَّمتو ، رصانو.  

من "  دلَّت علي معني يف غريها ، حنو كلمة: فهو يف اللغة الطرف ، ويف اصطالح النحاة : وأما احلرف 
، فإنَّ هذا اللفظ كلمة دلَّت علي معين ـ وهو االبتداُء ـ وهذا املعين ال يتم حتى تضم إيل هذه " 

  .مثالً " ذَهبت من الْبيت : " الكلمة غريها ، فتقول 
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اسةٌ ، جرِيدةٌ ، خليل ، صاحل، عمران ، ورقَةٌ ، سبع ، محار ، كتاب ، قَلَم ، دواةٌ ، كر: أمثلة لالسم 
  .ذئْب ، فَهد ، نمر ، لَيمونة ، برتقَالَةٌ ، كُمثْراةٌ ، نرجِسةٌ ، وردةٌ ، هؤالِء ، أنتم 

ن إِمين ، رضي يرضي ارض ، صدق يصدق سافَر يسافر سافر ، قالَ يقُولُ قُلْ ، أَمن يأْم: أمثلة للفعل 
 رفغتاس رفغتسي فَرغتاس ، هِدتاج هِدتجي دهتاج ، قداص.  

من ، إيل ، عن ، علَي ، إال ، لكن ، إنَّ ، أَنْ ، بلي ، بلْ ، قَد ، سوف ، حتى ، لَم ، ال : أمثلة للحرف 
  .ن ، لَو ، لَما ، لعلَّ ، ما ، الَت ، لَيت ، إنْ ، ثُم ، أَو ، لَ

  أسئلة
ما الفعل ؟ إيل كم ينقسم الفعل ؟ ما املضارع ؟ ما هو األمر ؟ ما . ما االسم ؟ مثِّل لالسم بعشرة أمثلة 

  .ما هو احلرف مثِّل للحرف بعشرة أمثلة . املاضي ؟ مثِّل للفعل بعشرة أمثلة 
  عالمات االسم

من ، : بالْخفْض ، والتنوِينِ ، ودخولِ األلف والَّالمِ ، وحروف الْخفْضِ ، وهي : فاالسم يعرف : قال 
 يمِ ، وهالقَس وفروح ، الَّالمو ، اُء ، والْكافوالْب ، بريف ، ولَي ، وعو ، نعإيل ، وو : ، اوالْو

اُء والْباُء ، والت.  
لالسم عالمات يتميز عن أخويه الفعلِ والْحرف بوجود واحدة منها أو قَبولها ، وقد ذكر : وأقول 

ـ من هذه العالمات أربع عالمات ، وهي الْخفْض ، والتنوِين ودخولُ األَّلف ! املؤلف ـ رمحه اهللا 
  .فض والَّالم ، ودخول حرف من حروف اخل
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ضد االرتفاع ، ويف اصطالح النحاة عبارة عن الكسرة اليت يحدثُها الْعامل أو : أما اخلفض فهو يف اللغة 
وقولك " مررت بِبكْرٍ : " يف حنو قولك " عمرو "و " بكرٍ " ما ناب عنها ، وذلك مثل كسرة الراِء من 

  .ان لوجود الكسرة يف أواخر كل واحد منهما امس: فبكْرٍ وعمرٍو" هذا كتاب عمرِو " 
: صوت ، ويف اصطالح النحاة هو : أي " نونَ الطَّائر " وأما التنوين ، فهو يف اللغة التصويت ، تقول 

:  ، حنو نونٌ ساكنةٌ تتبع آخر االسم لفظاً وتفارقه خطا لالستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم
حممد ، وكتابٍ ، وإيه ، وصه ، ومسلمات ، وفَاطمات ،و حينئذ ،و ساعتئذ ، فهذه الكلمات كلها 

  .أمساءٌ ، بدليل وجود التنوين يف آخرِ كلِّ كلمة منها 
 ، والفرس ،و الرجل ، والغالم" يف أول الكلمة ، حنو " أَلْ " دخول : العالمة الثالثة من عالمات االسم 

  .فهذه الكلمات ، كلها أمساء لدخول األلف والالم يف أوهلا " الكتاب ، والبيت ، واملدرسة 



" فكل من " ذهبت من البيت إيل املدرسة " دخول حرف من حروف اخلفض ، حنو : العالمة الرابعة 
  .يف أَوهلما  " أَلْ" اسم ، لدخول حرف اخلفض عليهما ، ولوجود " املدرسة " و " البيت 
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من معانيها " إيل "و " سافْرت من الْقَاهرة " منها االبتداُء ، حنو: وهلا معان " من : "وحروف اخلفض هي 
رميت السهم عنِ " ومن معانيها ااوزةُ ، حنو " عن " و " سافَرت إيل اِإلسكَندرِية " االنتهاء ، حنو 

ومن معانيها الظرفية " في " و " صعدت علَي الْجبلْ " و من معانيها االستعالُء ، حنو "علي" و" وسِالْقَ
و الْباُء ومن " رب رجلٍ كرِميٍ قَابلَنِي " ومن معانيها التقليل، وحنْو " رب َّ" و " الْماُء يف الْكُوز " حنو 

" و " لَيلي كالْبدرِ" و من معانيها التشبيه ، حنو " الكاف " و " وادي مررت بالْ" معانيها التعدية ، وحنو 
الباب للدار ، والْحصري " ، واالختصاص ، حنو ]٢" [املالُ حملمد " ومن معانيها الْملْك حنْو" الالم 

 جِدسلْمحنو " ل هللا " واالستحقاق دمالْح"  
  .سمِ ، وهي ثالثة أحرف حروف الْقَ: ومن حروف اخلفض 

والْطُّورِ وكتابٍ < وحنو " واهللا " الواو ، وهي ال تدخلُ إال علَي االسم الظاهرِ ، وحنو : األول 
  >والتنيِ والزيتون وطُورِ سينني < وحنو > مسطُور
وعلي " باهللا َألجتهِدنَّ  " الباُء ، وال ختتص بلفظ دون لفظ ، بل تدخل علي االسم الظاهر ، حنو: والثاين 

  " .بك ألضرِبن الكَسولَ" الضمري ، حنو 
  >و تاهللا َألكيدنَّ أَصنامكُم <التاءُ ، وال تدخل إال علي لفظ اجلاللة حنو : والثالث 

  أسئلة
دلُّ ما عالمات االسم ؟ ما معين اخلفض لغة واصطالحاً ؟ التنوين لغةً واصطالحاً ؟ علي أي شيٍء ت

  من ، الالم ، الكاف ، رب ، عن ، في ؟: احلروف اآلتية 
ما الذي ختتص واو القسم بالدخول عليه من أنواع األمساء ؟ ما الذي ختتص تاُء القسم بالدخول عليه ؟ 

  .مثِّل لباِء القسم مبثالني خمتلفني 
  متارين

)١/٨(  

  

احلمد . بسم اهللا الرمحن الرحيم : مة اليت عرفت به امسيتها ميز األمساَء اليت يف اجلمل اآلتية مع ذكر العال
وإهلُكُم ... والْعصرِ إِنَّ اِإلنسانَ لَفي خسر... إن الصالَةَ تنهي عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَر... هللا رب العاملني 



 داحو ا... إِلهبِريخ ألْ بِهفَاس منحالَ...الرالَ قل إِنَّ ص ،نيالعالَم بي هللا راتممو اييحمي وكسني وت
 منيللُ املسا أَوأَنو ، أُمرت كبِذَلو ، لَه رِيكش.  

  عالمات الفعل
  .وتاِء التأْنيث الساكنة " سوف " والفعلَ يعرف بِقَد ، والسنيِ و: قال 

 أَخويه االسمِ والْحرف بأَربعِ عالمات ، ميت وجدت فيه واحدةً منها ، أو يتميز الفعلُ عن: وأقول 
  :رأيت أنه يقبلها عرفْت أَنه فعلٌ 

  .والرابعة تاُء التأْنيث الساكنة " سوف : " والثالثة " السني " قد والثانية : األويل 
  .ي ، واملضارع املاض: فتدخل علي نوعني من الفعل ، ومها " : قد " أما 

فإذا دخلت علي الفعل املاضي دلَّت علي أحد معنيين ـ ومها التحقيق و التقريب ـ فمثالُ داللتها علي 
وقولنا > لَقَد رضي اهللا عنِ الْمؤمنِني < : وقولُه جل شأْنه> قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ < : التحقيق قولُه تعايل

 " :حر مَضح قَددوقولنا " م " : دالخ قيم الصالة " قد سافَرو مثالُ داللتها علي التقريب قولُ م " : قَد
  ] .٣"[قَد غَربت الشمسِ: " و قولك " قَامت الصالَةُ 

 إذا دخلت علي الفعل املضارع دلَّت علي أحد معنيين أيضاً ـ ومها التقليل ، والتكثري ـ فأما داللتها
قَد : " و قولك " قَد يجود الْبخيلُ : " و قولك " قَد يصدق الكَذُوب : " علي التقليل، فنحو ذلك 

 يدلالْب حجنه : " وأما داللتها علي التكثري ؛ فنحو قولك " . يتيغب هِدتجالُ الْمني وقولك " قَد " : قَد
 رالْخي ىقلُ التفْعوقول الشاعر " ي:  

)١/٩(  

  

  قَد يدرِك الْمتأَني بعض حاجته وقَد يكُونُ مع الْمستعجِلِ الزلَلُ
فيدخالن علي الفعل املضارع وحده ، ومها يدالن علي التنفيس ، ومعناه : وأما السني وسوف 
سيقُولُ < : فأما السني فنحو قوله تعايل " . سوف" أقَلُّ استقباالً من " السني " االستقبال ، إالّ أنّ 
ولَسوف < : فنحو قوله تعايل " سوف " وأما > سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ < ، > السفَهاُء من الناسِ 

  .>سوف يؤتيهِم أُجورهم < ، > سوف نصليهم نارا < ، > يعطيك ربك فَترضي 
فتدخل علي الفعل املاضي دون غريه ؛ والغرض منها الداللة علي أنَّ االسم : ا تاُء التأْنيث الساكنة وأم

أم كان نائب " قَالَت عائشةُ أُم الْمؤمنِني " الذي أُسند هذا الفعلُ إليه مؤنثٌّ ؛ سواٌء أَكان فاعالً ، حنو 
   " .فُرِشت دارنا بِالْبسط" فاعل ، حنو 

واملراد أا ساكنة يف أصل وضعها ؛ فال يضر حتريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنني يف حنو قوله 
  .> قَالَتا أَتينا طَائعني < ، > إذْ قَالَت امرأَةُ فرعونَ < ،> وقَالَت اخرج علَيهِن < : تعايل 



قسم خيتص بالدخول علي : يت ذكرها املؤلف علي ثالثة أقسام ومما تقدم يتبني لك أن عالمات الفعل ال
املاضي ، وهو تاُء التأنيث الساكنة ، و قسم خيتص بالدخول علي املضارع ، وهو السني وسوف ، 

 وقسم يشترك بينهما، وهو قَد.  
" كيد ، حنو و قد ترك عالمة الفعل األمر ، وهي داللته علي الطلبِ مع قبول ياَء املخاطبة أو نون التو

 و " قُم"دو " اقْع " بو " اكْت "ظُرالةٌ علي طلب حصول القيام والقعود " اند عبفإن هذه الكلمات األر
" أو مع قبوهلا نون التوكيد يف حنو " قُومي ، واقْعدي : " والكتابة والنظر ، مع قبوهلا ياء املخاطبة يف حنو 

نَّ إيل مظُروان ، نباكُت كفَعنا ي"  
  أسئلة

)١/١٠(  

  

ما هي عالمات الفعل ؟ إيل كم قسم تنقسم عالمات الفعل ؟ ما هي العالمات اليت ختتص بالفعل املاضي 
  ؟ كم عالمة ختتص بالفعل املضارع ؟ ما هي العالمة اليت تشترك بني املاضي واملضارع ؟

ل تاُء التأنيث الساكنة ؟ما هو املعين الذي تدلُّ ؟ علي أي شيٍء تد" قد" ما هي املعاين اليت تدلُّ عليها 
الدالَّة " لقد " عليه السني و سوف ؟ وما الفَرق بينهما ؟ هل تعرف عالمة متيز فعل األمر ؟ مثِّل ملثالني 

يف " قد " دالة علي التقريب ؟ ، مثَّلْ مبثالني تكون " قد " علي التحقيق ، مثَّل مبثالني تكون فيهما 
يف أحدمها دالة علي " قد " دالة علي التقريب و في اآلخر دالة علي التحقيق ، مثِّل مبثالني تكون أحدمها

أن تكون دالة علي " قد " التقليل و تكون يف اآلخر دالة علي التكثري ، مثِّل مبثالٍ واحد حتتمل فيه 
لة علي التقريب أو التحقيق ، وبين مبثالٍ واحد حتتمل فيه أن تكون دا" لقد " التقليل و التكثري ، مثِّل 

  يف هذا املثال ميت تكون دالة علي التحقيق و ميت تكون دالة علي التقريب ؟
  مترين

ميز األمساء و األفعال اليت يف العبارات اآلتية ، وميز كل نوع من أنواع األفعال ، مع ذكر العالمة اليت 
إنْ تبدو خيرا أَو تخفُوه أَو تعفُو عن سوٍء ، فإنَّ < :  هي استدللت ا علَي امسية الكلمة أو فعليتها ، و

إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائر اهللا فَمن حج الْبيت أَو اعتمر فَالَ جناح علَيه < ، > اهللا كَانَ عفُوا قَديرا 
عطَوت نما ، وم فطوأَنْ ي يملع راكا فإنَّ اهللا شريخ  <.  

ستكُونُ فتن الْقَاعد فيها خير من القَائم ،والْقَائم فيها خير من املَاشي ، : "قال صلى اهللا عليه وسلم 
دجو نمرِفُه ، وشتسا تلَه فرشت ني ، ماعالس نم ريا خيهي فاملَاشو ذْ بِهعاذًا فَلْيعم ئًا أَولْجا مفيه "  

  احلرف

)١/١١(  



  

  .و الْحرف ماالَ يَِِصلُح معه دليلُ االسمِ والَ دليلُ الْفعل : قال 
يتميز احلرف عن أَخويه االسمِ والفعلٍ بأنه ال يصح دخول عالمة من عالمات األمساِء املتقدمة : و أقول 

غريها عليه ، كما ال يصح دخولُ عالمة من عالمات األفعال اليت سبق بيانها وال غريها عليه ، و وال 
و ال التنوين ، وال جيوز " أَلْ"هذه الكلمات الثالثة حروف ، ألا ال تقبل " ِ ملْ "و" هلْ" و " من " مثلُه 

إيل من ، : من ، وال أن تقول : قولاملن ، ال أن ت: دخول حروف اخلفض عليها ، فال يصح أن تقول 
وال تاُء التأْنيث الساكنةُ " سوف " وكذلك بقية احلروف ، وأيضاً ال يصح أن تدخل عليها السني ، وال 

  .وال غريها مما هو عالمات علي أن الكلمة فعلٌ " قَد"، وال 
  مترين

  : عليه ضع كل كلمة من الكلمات اآلتية يف كالم مفيد حيسن السكوت_ ١
  .يذاكر . يحصد . الفاكهة . الثمرةُ . يأكلُ . املاُء . األرض . احلديقةُ . فَهِم . ينام . الفيلُ . النحلَةُ 

ضع يف املكان اخلايل من كل مثال من األمثلة اآلتية كلمةً يتم ا املعين ، بين بعد ذلك عدد أجزاء _٢
  .كل مثال ، ونوع كل جزٍء 

  األرض)... ب(الدرس ... يحفَظُ)ا(
  الْمؤدب... الْولَد ) ح(يف النهر ... يسبح ) ج(

  علَي ابنِه... الْوَََََالد) ز(يف الْبِحارِِ ... تِسري ) د(ِ
  .علي الَّزهر ) ... ي(يف الْجو ... يرتفع )ه(
  السمك يف املاِء) ... ط(بِبالد مْصر ... يكْثُر ) و(

  :بني األفعال املاضية ، واألفعال املضارعة ، وأفعال األمر ، واألمساء واحلروف ، من العبارات اآلتية _ ٣
  ..يحرِص الْعاقلُ علَي رِضا ربه ... ما جعلَ اهللا لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه 

)١/١٢(  

  

يسعى الْفَتي ِألمورٍ لَيس يدركُها ، لَن تدرِك الْمجد حتى تلْعق ... أَنك تعيش أَبدا احرث لدنياك كَ
 ربالص ... دست قدصا ... إنْ تاهسد نم ابخ قَدا وكَّاهز نم أَفْلَح قَد.  

فأشرت إليه برأسك من فوق إيل " طلبته منك ؟ هل أحضرت يل الكتاب الذي " إذا قال لك قائل ] ١[
  "نعم : " أسفل ، فهو يفهم أنك تقول له 

أن تقع بني ذاتني و تدخل علي من يتصور منه امللك ، وضابط الم االختصاص : ضابط الم امللك ] ٢[
 اليت هي: أن تقع بني ذاتني و تدخل علي ماال يتصور منه امللك كاملسجد والدار ، والم االستحقاق : 



  .تقع بني اسم ذات كلفظ اجلاللة و اسم معين احلمد 
إذا كنت قد قلت ذلك قبل الغروب ،أما إذا قلت ذلك بعد دخول الليل فهو من النوع السابق ] ٣[

  .الذي تدل علي التحقيق 
ابراإلع  

الْعواملِ الْداخلَة علَيها لَفْظاً أَو تغيري أَواخرِ الْكلمِ الختالَفِ  : اإلعراب هو ) باب اإلعراب : ( قال 
  .تقْديراً 

 انينعو أقول اِإلعراب له م :و اآلخر اصطالحي ، أحدمها لُغوي  
  .أَعربت عما في نفِْسي ، إذا أَبنته وأَظْهرته : اِإلظهار و اِإلبانة ، تقول : أما معناه يف اللغة فهو 

  "إخل _ تغيِري أواخرِ الكَلم: " يف االصطالح فهو ما ذكره املؤلف بقوله و أما معناه 
تغيِريُ أَحوالِ أَواخر الكلم ، وال يعقَل أن يراد تغيري نفس األواَخرِ، " تغيِري أَواخرِ الْكَلم " واملقصود من 

اخر الكلمة عبارة عن حتوهلا من الرفع إيل النصب أو فإنَّ آخر الكلمة نفْسه ال يتغري ، وتغيري أحوال أو
من عامل يقتضي الرفع علي : حقيقة ، أو حكماً ، ويكون هذا التحول بسبب تغيري العوامل : اجلر 

  .الفاعلية أو حنوها ، إيل أخر يقتضي النصب علي املفعولية أو حنوها ، وهلم جرا 

)١/١٣(  

  

مرفوع ؛ ألنه معمول لعامل يقتضي الرفع علي الفاعلية ، : فمحمد "  محمد حضر: " مثالً إذا قلت
إيل النصب ؛ لتغري " حممد " تغري حال آخر " رأيت حممداً : " ، فإن قلت " حضر " وهذا ا لعامل هو 

تغري حالُ آخره إيل " حظيت مبحمد " ، فإذا قلت " رأيت " العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو 
  .جلر ؛ لتغري العامل بعامل آخر يقتضي اجلر وهو الباء ا

وإذا تأَملْت يف هذه األمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة ـ وهو الدال من حممد ـلم يتغري ، وأن الذي 
فإنك تراه مرفوعاً يف املثال األول ، ومنصوباً يف املثال الثاين ، وجمروراً يف املثال : تغري هو أحوالُ آخرها 

وهذا التغري من حالة الرفع إيل حالة النصب إيل حالة اجلر هو اإلعراب عند املؤلف ومن ذهب . لثالث ا
مذهبه ، وهذه احلركات الثالث ـ اليت هي الرفع ، والنصب ، اجلر ـ هي عالمة وأَمارةُ علي 

  .اإلعراب 
فعل مضارع مرفوع ؛ : فيسافر" م يسافر إبراهي: " ومثلُ االسم يف ذلك الفعلُ املضارع ، فلو قلت 

" تغري حال " لَن يسافر إبراهيم : " لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه ، فإذا قلت 
لَم : " ، فإذا قلت " لَن " من الرفع إيل النصب ، لتغري العامل بعامل آخر يقتضي نصبه ، وهو " يسافر 

 إبراهيم رافسي "ريغمن الرفع أو النصب إيل اجلزم ، لتغري العامل بعامل آخر يقتضي " يسافر "  حالُ ت



  " .مل"جزمه ، وهو 
  .لَفْظي ، وتقديري : واعلم أن هذا التغري ينقِسم إيل قسمني 

وحركات الراء " حممد " ماال مينع من النطق به مانع كما رأيت يف حركات الدال من : فأما اللفظي فهو 
  " .افر يس" من 

)١/١٤(  

  

يدعو : " فهو ما مينع من التلفظ به مانع من تعذُّر ، أو استثقال ، أو مناسبة ؛ تقول : وأما التقديري 
مرفوع لكونه فاعالً : مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم ، والفيت : فيدعو " الفتي والْقَاضي وغالَمي 

طوفان علي الفاعل املرفوع ، ولكن الضمة ال تظهر يف أواخر مرفوعان ألما مع: ، والقاضي وغالمي 
" وألجل مناسبة ياء املتكلم يف " الْقَاضي "ويف " يدعو" وثقلها يف " الفيت " هذه الكلمات ، لتعذرها يف 

؛ فتكون الضمة مقدرة علي آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر ، أو الثقل ، أو اشتغال احملل " غُالَمي 
  .ركة املناسبة حب

: " وتقول " إنَّ الْفَتي و غُالَمي لَفَائزان : " وتقول " لَن يرضي الْفَيت و الْقَاضي و غُالَمي : " وتقول 
  " .مررت بِالْفَتي و غُالَمي و الْقَاضِِي 

سم املنتهي باأللف مقصوراً ، فما كان آخره ألفاً الزمة تقََدر عليه مجيع احلركات للتعذر ، ويسمي اال
  .مثل الفيت ،و العصا ، واحلجي ، والرحي ، والرضا 

وما كان آخره ياء الزمة تقَدر عليه الضمة والكسرة للثقل ، ويسمي االسم املنتهي بالياِء منقوصاً ، 
  .لساعي ، اآليت ، و الراَمي القَاضي ، والداعي ، والْغازِي ، وا: وتظهر عليه الفتحة خلفتها ، حنو 

غالمي ، وكتايب ، وصديِقي ، : ما كان مضافاً إيل ياء املتكلم تقَدر عليه احلركات كلُّها للمناسبة ، حنو 
  .وأبِي ، وأُستاذي 

  البناء
 احِ بسبب بيان اآلخرضاالت منهما متام البناء ، و يتضح كل واحد وقد ت. ويقابل اإلعراب رك املؤلف

  :بيان البناء ، وحنن نبينه لك علي الطريقة اليت بينا ا اإلعراب ، فنقول 
  :أحدمها لغوي ، واآلخر اصطالحي : للبناء معنيان 

 و اللزوم ا الثبوت ادرة يع شيٍء علي شيٍء علي جهضفأما معناه يف اللغة فهو عبارة عن و.  

)١/١٥(  

  



" الح فهو لُزوم آخر الكلمة حالةً واحدةً لغري عامل و ال اعتالل ، وذلك كلزوم وأما معناه يف االصط
 و " كَم " نذَامِ  " و "هؤالِء " السكون ، و كلزوم " موكلزوم " ح ، رذُ "الكَسنثُ " و" ميح " الضم

  .الفتح " كَيف " و " أين"، وكلزوم 
  .السكون ، والكسر ، والضم ، والفتح : بناِء أربعة ومن هذا اإليضاح تعلم أن ألقابِ ال

ما تغير حالُ آخرِه لفظاً : وبعد بيان كل هذه األشياء ال تعسر عليك معرفة املعرب واملبين ، فإن املعرب 
  .ما لزم آخره حالَةً واحدةً لغري عامل و اعتالل : أو تقديراً بسبب العوامل ، واملبين 

  مترين
اهللا يخلف ما : قال أعرايب : ملعرب بأنواعه ، واملبين ، من الكلمات الواقعة يف العبارات اآلتية بين ا

 تولْمل ضرعا التهببس وحياة ، احلياة ها طَلَبلَّتع ةتيم نوا ، وكم معمما ج فلتي رهوالد ، الناس لَفأت
.  

هي مرةُ املَذَاقِ ، إذا قَلَصت عن : طّابِ عمرو بن معد يكَرِب عنِ الْحربِ ، فقال له سأَل عمر بن اخلَ
فلعنها ت فعض نوم ، رِفيها عف ربص ناقٍ ، مس.....  

  >ويل والضحى والليلِ  إِذَا سجي ، ما ودعك ربك وما قَلى ، لآلخرةُ خير لَك من اُأل<
  إِنا لْعالَ حدثَنِي و هي صادقةٌ فيما تحدثُ أنَّ العز يف النقَل

  إذا نام غر يف دجى الليل فاسهرِ وقم للْمعالي والعوايل وشمرِ
  إذا أنت مل تقْصر عن الْجهلِ واخلَنا أصبت حليماً أو أصابك جاهلُ

روَءة أشد من الصبر علي أمل احلاجة، و ذلةُ الفَقْرِ مانِعةٌ  من عز الصرب ، كما أن عز الصبر علي حقوق املُ
 كرم اِإلنصاف نم الغين مانِع.  

  أسئلة

)١/١٦(  

  

ما هو اِإلعراب ؟ ما هو البناء ؟ ما هو املعرب ؟ ما هو املبين ؟ ما معين تغري أواخر الكلم؟ إيل كم قسم 
 ؟ ما هو التغري اللفظي ؟ ما هو التغري التقديري ؟ ما أسباب التغري التقديري ؟ اذكر سببني ينقسم التغري

  .مما مينع النطق باحلركة 
إيت بثالثة أمثلة لكالم مفيد ، حبيث يكون يف كل مثالٍ اسم معرب حبركة مقدرة منع من ظهورها 

  .التعذر
  .ب حبركة مقدرة منع من ظهورها الثقل إيت مبثالني لكالم مفيد يف كل واحد منهما اسم معر

نِيبإيت بثالثة أمثلة لكالم مفيد يف كل مثال منها اسم م  



إيت بثالثة أمثلة لكالم مفيد يكون يف كل مثال منها اسم معرب حبركة مقدرة منع من ظهورها املناسبة 
.  

  أنواع اإلعراب
 و جزم ، فلألمساِء من ذَلك الرفع ، و النصب ، و رفْع ، و نصب ، و خفْض،: وأقسامه أربعة : قال 

  .اخلَفْض ،وال جزم فيها ، ولألفعال من ذَلك الرفْع ، والنصب ، و اجلَزم ، والَ خفْضَ  فيها 
النصب ، : ين الرفع ، و الثا: األول : أنواع اِإلعراب اليت تقع يف االسم و الفعل مجيعاً أربعة : وأقول 

اجلزم ، ولكل واحد من هذه األنواع األربعة معين يف اللغة، ومعين يف : اخلفض ، والرابع : والثالث 
  .اصطالح النحاة

تغري خمصوص عالمته الضمة وما ناب : العلُو واالرتفاع ، وهو يف االصطالح : أما الرفع فهو يف اللغة 
لضمة يف الفصل اآليت إن شاء اهللا ، ويقع الرفع يف كل من االسم عنها ، وستعرف قريباً ما ينوب عن ا

  " .يصدح البلْبلُ" و " يقُوم علي : " والفعل ، حنو 
تغري خمصوص عالمته الفَتحة وما : االستواُء واالستقَامة ، وهو يف االصطالح : وأما النصب فهو اللغة 

  " .لَن أُحب الكَسلَ : " من االسم والفعل أيضاً ، حنو ناب عنها ، ويقع النصب يف كل 

)١/١٧(  

  

تغير خمصوص عالمتةُ الكَسرة وما ناب عنها : التسفُّلُ ، وهو يف االصطالح : وأما اخلفض فهو يف اللغة 
  "تأَلَّمت من الكَسولِ : " ، وال يكون اخلفض إال يف االسم ، حنو 

القَطْع ، ويف االصطالح يغري خمصوص عالمته الَسكونُ وما ناب عنه ، وال :  يف اللغة و أما اجلزم فهو
  " .لَم يفُز متكَاسلٌ " يكون اجلَزم إال يف الفعل املضارع ، حنو 

قسم مشترك بني األمساء واألفعال ، وهو الرفع : فقد تبني لك أن أنواع اإلعراب علي ثالثة أقسام 
  . ، وقسم خمتص باألمساء ، وهو اخلفض ، وقسم خمتص باألفعال ، وهو اجلزم والنصب

  أسئلة
ما أنواع األعراب ؟ ما هو الرفع لغة واصطالحاً ؟ ما هو لنصب لغة واصطالحاً ؟ ما هو اخلفض لغة 

ما الذي واصطالحاً ؟ ما هو اجلزم لغة واصطالحاً ؟ ما أنواع اإلعراب اليت يشترك فيها االسم والفعل ؟ 
خيتص به االسم من عالمات اإلعراب ؟ ما الذي خيتص به الفعل من عالمات اإلعراب ؟ مثِّلْ بأربعة 

  .أمثلة لكُلِّ من االسم املرفوع ، والفعل املنصوب ، واالسم املخفوض ، والفعل ازوم 
  عالمات اِإلعراب

  .الضمةُ  ، والواو ، واأللف ، والنونُ :الَمات للرفْعِ يف أَربع ع) باب معرفة عالمات اِإلعراب " ( قال 



واحدة منها : تستطيع أن تعرِف أن الكلمة مرفوعة بوجود عالمة يف آخرها من أربع عالمات : وأقول 
  .الواو ، واأللف ، والنون : أصلية ، وهي الضمة ، وثُالَثٌ فُروع عنها ، وهي 

  مواضع الضمة
االسمِ املُفْرد ، وجمعِ التكِْسريِ ، و جمعِ : الضمةُ فَتكُون عالَمةً للرفْعِ يف أربعة مواضيع فَأما : قال 

  .الْمؤنث السالمِ ، والْفعل الْمضارِعِ الذي لَم يتصلْ بآخره شيٌء 

)١/١٨(  

  

االسم املفرد ، واملوضع : املوضع األول : أربع مواضع وأقول تكون الضمة عالمةً علي رفْعِ الكلمة يف 
الفعل املضارع الذي مل : مجع املؤنث السامل ، واملوضع الرابع : مجع التكثري ، واملوضع الثالث : الثاين 

ونِس ونلْ به ألف اثنني ، وال واو مجاعة ، وال ياء خماطبة ، وال نون توكيد خفيفةٌ أو ثقيلةٌ ،وال نصتة ي.  
: ما ليس مثَني وال جمموعاً وال ملحقاً ما وال من األمساء اخلمسة : أما االسم املفرد فاملراد به ههنا 

فاطمة ، وعائشة : حممد ، وعلي ، ومحزة ، أم كان املراد به مؤنثاً مثل : سواٌء أَكان املراد به مذكراً مثل 
، أم كانت " سافَرت فَاطمةُ "و " حضر محمد "، وزينب ، وسواٌء أكانت الضمة ظاهرة كما يف حنو 

فاطمة " وكذا " حممد " فإن " تزوجت لَيلَي و نعمي " وحنو " حضر الْفَتي و الْقَاضي وأَخي " مقَدرةً حنو 
ات ، وعالمةُ مرفوع" نعمي"و " ليلي "ومثله " الفيت"مرفوعان ، و عالمة رفعهما الضمة الظاهرة ، و " 

مرفوع ، وعالمة رفعه ضمة " الْقَاضي" رفعهِن ضمة مقَدرةٌ علي األلف منع من ظهورها التعذر، و 
مرفوع ، وعالمة رفعه ضمة مقدرة علي ما قبل ياِء " أَخي "مقدرة علي الياء منع من ظهورها الثقل ، و

 ةباساملتكلم منع من ظهورها حركةُ املن.  
  .مت دلَّ علي أكثر من اثنني أو اثنتني مع تغير يف صيغة مفرده : التكسري فاملراد به أما مجع 

  :وأنواع التغري املوجودة يف مجوع التكثري ستة 
أَسد وأُسد ، ونمر ومنُر ؛ فإن حروف املفرد واجلمع يف هذين : ـ تغَير بالشكل لَيس غَير ، حنو ١

حتتالَف بني املفرد واجلمع إمنا هو يف شكلهااملثالني مخة ، واالد.  
تهمة وتهم ، وتخمة و تخم ، فأنت جتد اجلمع قد نقص حرفاً يف : ـ تغير بالنقص لَيس غَير ، حنو ٢

  .هذين املثالني ـ وهو التاء ـ وباقي احلروف علي حاهلا يف املفرد

)١/١٩(  

  



  >صنوانٌ وغَير صنوان < : صنو و صنوان ، يف مثل قوله تعايل : يس غري ، حنو ـ تغري بالزيادة ل٣
سرِير و سرر ، وكتاب و كُتب ،وأحمر و حمر، و أبيض وبيض : ـ تغري يف الشكل مع النقص ، حنو ٤
.  

، وهند وهنود ، وسبع وسباع ، سبب وأسباب ، وبطل وأبطال : ـ تغري يف الشكل مع الزيادة ، حنو ٥
  .وذئْب وذئَاب ، وشجاع و شجعان 

كَرِمي و كُرماء ، ورغيف ورغْفَان ، و كاتب و : ـ تغري يف الشكل مع الزيادة والنقص مجيعاً ، حنو ٦
  .كُتاب ، وأمري و أُمراء 

رِجال ، : ٌء أكان املراد من لفظ اجلمع مذكراً ، حنو وهذه األنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة ، سوا
وكُتاب ، أم كان املراد منه مؤنثاً ، هنود ، وزيانِب ، وسواٌء أكانت الضمة ظاهرة كما يف هذه األمثلة ، 

قام : " تقول " عذَارى ، وحباىل : " ، وحنو " سكَارى ، وجرحي : " أم كانت مقدرة كما يف حنو 
" حضر الْجرحى و العذَارى : " فتجدمها مرفوعني بالضمة الظاهرة ، وتقول " لرجالُ و الزيانِب ا

  .مرفوعاً بضمة مقدرة علي األلف منع من ظهورها التعذر " العذَارى " و " الْجرحى " فيكون كل من 
زينبات ، : " زيادة ألف و تاِء يف آخره ، حنو ما دلَّ علَي أكثر من اثنتني ب: وأما مجع املؤنث السامل فهو 

فالزينبات والفاطمات مرفوعان ، " تقول جاَء الزينبات ، و سافر الفاطمات " فاطمات ، وحمامات 
وعالمة رفعهما الضمة الظاهرة ، وال تكون الضمة مقدرة يف مجع املؤنث السامل ، إال عند إضافته لياء 

  " .هذه شجراتي وبقَراتي " : املتكلم حنو 

)١/٢٠(  

  

 زائدة اةُ " بأن كانت موجودة يف املفرد حنو : فإن كانت األلف غريعاة ، والداعي و الدالقاضي و القُض
بأن كانت : مل يكن مجع مؤنث ساملاً ، بل هو حينئذ مجع تكسريٍ ، وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة " 

كان من مجع التكسري ، ومل " ميت وأموات ، وبيت وأبيات ، وصوت وأصوات " فرد حنو موجودة يف امل
  .يكن من مجع املؤنث السامل 
فكل من هذين الفعلني مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة " يكْتب "و " يضرِب " وأما الفعل املضارع فنحو 

ع وعالمة رفعه ضمة مقدرة علَي الواو منع من فكل منهما مرفو" يدعو ، يرجو " الظاهرة ، وكذلك 
فكل منهما مرفوع ، وعالمة رفعه ضمة مقدرة علي الياء " يقْضى ، ويرضى " ظهورها النثل ، وكذلك 

فكل منهما مرفوع ، وعالمة رفعه مقدرة علَي " يرضى ، ويقْوى " منع من ظهورها الثقل ، وكذلك 
  .ر األلف منع من ظهورها التعذ

  "الذي مل يتصل به ألف اثنني أو واو مجاعة أو ياُء خماطبة " و قولنا 



  "الذي مل يتصل به ألف اثنني أو واو مجاعة أو ياُء خماطبة : " وقولنا 
" يكْتبان ، وينصران " يخرِج ما اتصل به واحد من هذه األشياء الثالثة ؛ فما اتصل به ألف االثنني حنو 

تكْتبِني ، : وما اتصل به ياُء املخاطبة حنو " يكْتبونَ ، وينصرونَ : " به واو اجلماعة حنو وما اتصل 
 رِينصنأو الواو أو الياء فاعل ، وسيأيت " وت وال يرفع حينئذ بالضمة ، بل يرفع بثبوت النون ، واأللف

  .إيضاح ذلك 
ج الفعلَ املضارع الذي اتصلت به إحدى النونني ، حنو يخرِ" وال نون توكيد خفيفة أو ثقيلة " و قولنا 

  .والفعل حينئذ مبين علي الفتح > لَيسجنن ولَيكٌونن من الصاغرين < : قوله تعايل 
< يخرِج الفعلَ املضارع الذي اتصلت به نون النسوة ، حنو قوله تعايل " وال نون نسوة " وقولنا 

 تدالالْوو نعضرعلي السكون > ي والفعلُ حينئذ مبىن.  
  :مترين 

)١/٢١(  

  

ـ بين املرفوعات بالضمة وأنواعها ، مع بيان ما تكون الضمة فيه ظاهرة وما تكون الضمة فيه مقدرة ١
  :، وسبب تقديرها ، من بني الكلمات الواردة يف اجلمل اآلتية 

ينفَِسح بِه الْبصر ، وينتشر : مالَك والْوعد ؟ قَالَت : عطي والَ تعد ؟ قالَ مالَك ت: قّالَت أَعربِيةٌ لرجلٍ 
 حدالْم بِه حبروي ، اتدوالْم بِه بسكْتتو ، شيي بِه الْعخريو ، فُوسالن كْرِهبِذ يبطتلَ ، واألَْم يهف

.. أَوىل الناس بالْعفُوِ أَقَدرهم علَي العقُوبة .. لْق عيالُ اهللا ، فَأَحبهم هللا أَنفَعهم لعياله الْخ... والْوفاُء 
 .. الْخطَايا تظْلم الْقَلْب ..ُونُ البالَيا بالصبر .. عند الشدائد تعرف اِإلخوِانُ .. النساُء حبائلُ الشيطان
 فيالض امى إِكْرره .. القر كَفَاعليي إيل الْخاعة .. الداميالْق موي اتظلُم الظُّلْم.  

  أسئلة
يف كم موضع توضع عالمة للرفع ؟ ما املراد باالسم املفرد هنا ؟ مثِّل لالسم املفرد بأربعة أمثلة األول 

، والثاين مذكراً والضمة مقدرة ، والثالث مؤنثاً والضمة حبيث يكون مذكراً والضمة ظاهرة علي آخره 
ما هو مجع التكسري ؟ علَي كم نوع يكون التغري يف مجع . ظاهرة ، والرابع مؤنثاً والضمة مقدرة 

التكسري مع التمثيل لكل نوع مبثالني ؟ مثل جلمع التكسري الدال علَي مذكرِين و الضمة املقدرة ، 
 علي مؤنثات والضمة الظاهرة ، ما هو مجع املؤنث السامل ؟ هل تكون الضمة وجلمع التكسري الدال

  مقدرة يف مجع املؤنث السامل ؟
إذا كانت األلف غري زائدة يف اجلمع الذي آخره ألف وتاء فمن أي نوع يكون مع التمثيل ؟ وكيف 

للفعل املضارع املرفوع بضمة نكون إعرابه ؟ ميت يرفع الفعل املضارع بالضمة ؟ مثّل بثالثة أمثلة خمتلفة 



  مقدرة
  نيابة الواو عن الضمة

)١/٢٢(  

  

يف جمع املذكَّر السامل ، ويف األَْسماِء الْخمسة ، : وأما الْواو فَتكونُ عالَمةً للرفْعِ يف موضعين : قال 
 يهال : ووذو م ، وفُوك ، وكموح ، وأَخوك ، وكأَب.  
: جمع املذكر السامل ، واملوضع الثاين : تكون الواو عالمة علي رفْعِ الكلمة يف موضعني ، األول : أقول 

  .األمساء اخلمسة 
اسم دلَّ علَي أكثر من اثنني ، بزيادة يف آخره ، صاحل للتجرِيد عن الزيادة : أما مجع املذكر السامل ، فهو 

< ، > َ لَكنِ الراَسخونَ يف الْعلْمِ منهم والْمؤمنونَ <، >  املخلَّفون فَرح<:، وعطَف مثله عليه ، حنو 
. > وَآخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم < ، > إِنْ يكُن منكُم عشرونَ صابِرون < ، > ولَو كَرِه الْمجرِمونَ 

مجع " آخرون "و " صابرون " و " ارمون  " و" املؤمنون " و " الراسخون " املخلفون و " فكل من 
مذكر ساملٌ ، دالٌ علَي أكثر من اثنني ، وفيه زيادة يف آخره ـ وهي الواو والنون ـ وهو صاحل 

مخلَّف ، وراسخ ، ومؤمن ، ومجرِم ، وصابِر ، وآخر : للتجريد من هذه الزيادة ، أال تري أنك تقول 
فاظ اجلموع الواقعة يف هذه اآليات مرفوع ، وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ، ، وكل لفظ من أل

  وأخواته ، وهو االسم املفرد" مخلَّف : " وهذه النون اليت بعد الواو عوض عن التنوين يف قولك 
  األمساء اخلمسة

)١/٢٣(  

  

أبوك ، وأخوك ، وحموك : ؤلف ـ وهي وأما األمساء اخلمسة فهي هذه األلفاظ احملصورة اليت عدها امل
حضر أبوك ، وأخوك ، وحموك ، : " ، وفُوك ، وذو مالٍ ـ وهي ترفَع بالواو نيابة عن الضمة ، تقول

{ أبوك رجلٌ صالح وقال اهللا تعايل " وتقول " هذا أبوك : " ، وكذا تقول " ونطُق فُوك ، وذُو مالٍ 
أَبو كَبِري خيا شَون{ ، } موهأَب مهرثُ أَميح نلْمٍ { ، } موإنهُ  لَذُو ع { ، } وكفكلُّ اسمٍ } إين أنا أخ

مال " منها يف هذه األمثلة مرفوعٌ  ، وعالمة رفعه الواو نيابةً عن الضمة ، وما بعدها من الضمري أو لفظ 
ن هذه األمساء اخلمسة ال تعرب هذا اِإلعراب إال بشروط ، واعلم أ. مضاف إليه " علم "أو لفظ " 

  :وهذه الشروط منها ما يشترط يف كلها ، ومنها ما يشترط يف بعضها 



أن تكون مكبرةً : أن تكون مفْردةً ، والثاين : األول : أما الشروط اليت تشترط يف مجيعها فأربعة شروط 
  .أن تكون إضافتها لغري ياء املتكلم : ، والثالث أن تكون مضافة ، والرابع 

)١/٢٤(  

  

فخرج باشتراط األفراد ما لو كانت مثَناةً أو جمموعة مجع مذكر أو مجع تكسري؛ فإا لو كانت مجع 
إخوانك يدك اليت : " وتقول " اآلباُء يربونَ أَبناَءهم : " تكسري أُعربت باحلركات الظاهرة ، تقول 

فأصبحتم بِنِعمته { ، } إمنا الْمؤمنونَ إخوةٌ { ، } آباؤكم وأبناؤكم { :، وقال اهللا تعاىل " ها تبطش بِ
، ولو كانت مثَناةَ أُعربت إعراب املثين باأللف رفعاً وبالياء نصباً و جرا ، وسيأيت بيانه قريباً ، } إخواناً 
ورفَع أَبويه علَي { : وقال اهللا تعايل " تأَدب في حضرة أَبويك : "  وتقول "أبواك ربياك : " تقول 

، ولو كانت جمموعة مجع مذكر ساملاً رفعت بالواو علي ما تقدم } فَأَصلحوا بين أَخويكُم { ، } العرشِ 
ومل جيمع " رأيت أَبِني وأَخني : " ، وتقول " هؤالَء أبونَ وأخونَ : " ، ونصبت وجرت بالياِء ، وتقول 

 جمع شيٌء منها هذا اجلمعيقتضي أال ي لفظ األب واألخ ، وكان القياس بالواو والنون غري.  
ما لو كانت مصغرةٌ ، فإا حينئذ تعرب باحلركات الظاهرة ، تقول " أن تكون مكربة " وخرج باشتراط 

 " :وأُخ يهذا أُب ؛ وتقول " ي " : يوأُخ يبِأُب تررم. "  
ما لو كانت منقطعة عن اإلضافة ؛ فإا حينئذ تعرب باحلركات " أن تكون مضافة "وخرج باشتراط 

وكذلك الباقي ، " مررت بأب : " وتقول " رأيت أباً : " وتقول " هذا أب : " الظاهرة أيضاً ، تقول 
قَالَ ائْتونِي بِأخٍ { ، } إِنْ يسرِق فَقَد سرق أَخ لَه من قَبلُ { ، } ولَه أَخ أَو أُخت { : وقال اهللا تعايل 
 أَبِيكُم نم ا { ، } لَكُما كَبِريخيا شأَب إنَّ لَه {.  

)١/٢٥(  

  

الياء ؛ فإا حينئذ تعرب ما لو أضيفت إيل هذه " أن تكون إضافتها لغري ياِء املتكلم " وخرج باشتراط 
حضر : " حبركات مقدرة علي ما قبل ياء املتكلم منع من ظهورها اشتغالُ احمللِّ حبركة املناسبة؛ تقول 

أنا ال أتكلَّم يف حضرة أبِي وأخي : " وتقول " احترمت أبِي و أخي األكْبر : " ، وتقول " أبِي وأخي 
  .} فأَلْقُوه علي وجه أَيب { ، } أَنا يوسف وهذَا أَخي { ، } إنَّ هذَا أخي { :  تعايل وقال اهللا" األكْبرِ 

ال تعرب هذا اِإلعراب إالّ بشرط " فُوك " و أما الشروط اليت ختتص ببعضها دون بعض؛ فمنها أن كلمة 
، وتقول " هذَا فَم حسن : " هرة ، تقول أن ختلو من امليم ، فلو اتصلت ا امليم أُعربت باحلركات الظا

وهذا شرط زائد يف هذه الكلمة خبصوصها " نظَرت إلَي فَمٍ حسنٍ :" ، وتقول " رأَيت فَماً حسناً : " 



  .علي الشروط األربعة اليت سبق ذكرها 
:  مبعين صاحب ، والثاين أن تكون: األول : ال تعرب هذا اِإلعراب إال بِشرطني " ذو " ومنها أن كلمة 

أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهراً غَير وصف ؛ فإن مل يكن مبعين صاحب ـ بأن كانت 
  .موصولة فهي مبنيةٌ 

  :ومثالُها غري موصولة قولُ أيب الطيب املتنيب 
  الشقَاوة ينعمذُو الْعقْلِ يشقَى يف النعيمِ بعقْله وأَخو الْجهالَة يف 

  .وهذان الشرطان زائدان يف هذه الكلمة خبصوصها علي الشروط األربعة اليت سبق ذكرها 
  مترين

ـ بين املرفوع بالضمة الظاهرة ، أو املُقَدرة ، واملرفوع بالواو ، مع بيان نوع كل واحد منها ، من ١
  :بني الكلمات الواردة يف اجلمل اآلتية 

)١/٢٦(  

  

قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ ، الَّذين هم في صالَتهِم خاشعونَ ، والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ { :  اهللا تعايل قال
رِمونَ النار ورأَى الْمج{ : وقال اهللا تعايل } ، والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ ، والَّذين هم لفُرجِهِم حافظُونَ 

  .} فَظَنوا أَنهم مواقعوها ولَم يجِدوا عنها مصرِفاً 
إخوانك هم أَعوانك إذَا اشتد بِك الْكَرب ، وأُساتك إِذَا .. الْفتنةُ تلْقحها النجوى و تنتجها الشكْوى 

أخوك الَّذي .. أبوك يتمنى لَك الْخير وير جو لَك الْفَالَح .. بات محك األصدقَاِء النائ.. عضك الزمانُ 
يككشي هكُو إلَيشك .. إذا تجيِببِ يالكَر دنع وهعدإِذَا ت و.  

  :رفوعاً بالواو ـ ضع يف األماكن اخلالية من العبارات اآلتية امساً من األمساء اخلمسة م٢
  .كَانَ صديقا يل )... ج. (فَأَجِبه ... إذَا دعاك ) ا(

  ...)هذا الكتاب أَرسلَه لَك) د. (باَألمسِ ... لَقَد كانَ معي ) ب
ـ ضع يف املكان اخلايل من اجلمل اآلتية مجع تكسريٍ مرفوعاً بضمة ظاهرة يف بعضها ، ومرفوعاً بضمة ٣

  :اآلخر مقدرة يف بعضها 
  كرام... كانَ معنا أمسِ) ج. (أَعوانك عند الشدة ) ... ا(
  .تفْضح الكَذُوب ) ... د(فَأَكْرمتهم ... حضر) ب(

  أسئلة

)١/٢٧(  

  



يف كم موضع تكون الواو عالمة للرفع ؟ ما هو جمع املذكر السامل ؟ مثل جلمع املذكر السامل يف حال 
أمثلة ، اذكر األمساُء اخلمسة ، ما الذي يشترط يف رفع األمساء اخلمسة بالواو نيابة عن الرفع بثالثة 

الضمة؟ لو كانت األمساُء اخلمسة جمموعة مجع تكسري فبماذا تعرا ؟ لو كانت األمساء اخلمسة مثناة 
مسني منها جمموعني ، لو فبماذا تعرا ؟ مثّل مبثالني المسني من األمساء اخلمسة مثنيني ، ومبثالني آخرين ال

كانت األمساُء اخلمسة مصغرة فبماذا تعرا ؟ لو كانت مضافة إيل ياء املتكلم فبماذا تعرا ؟ ما الذي 
  .خاصة " فوك " خاصة ؟ ما الذي يشترط يف " ذو " يشترط يف 

  نيابة األلف عن الضمة
  .ية األسماِء خاصةً وأما األلف فَتكُونُ عالَمةً للرفْعِ في تثْنِ: قال 

حضر " تكون األلف عالمة علي رفع الكلمة يف موضع واحد ، وهو االسم املثين ، حنو : وأقول 
 يقَاندمثين ، وهو مرفوع ألنه فاعل ، وعالمة رفعه األلف نيابة عن الضمة ، والنون : فالصديقان " الص

  .م املفرد صديق ، وهو االس: عوض عن التنوين يف قولك 
كل اسم دلَّ علي اثنني أو اثنتني ، بزيادة يف آخره ، أغْنت هذه الزيادة عن العاطف : واملثين هو 

لفظ دلَّ علي اثْنينِ اسم كلِّ واحد منهما عمر : فالعمران " أَقْبلَ العمران ، واهلندان " واملعطوف ، حنو 
ه الزيادة هي األلف والنون ، وهي تغنِي عن اإلتيان بواو العطف ، بسبب وجود زيادة يف آخره ، وهذ

وكذلك اهلندان ؛ فهو لفظ دالٌّ علي اثنتني كلُّ " حضر عمر و عمر : " وتكرير االسم حبيث تقول 
والنون واحدة منهما امسها هند ، وسبب داللته علي ذلك زيادة األلف والنون يف املثال ، ووجود األلف 

  "حضرت هند و هند : يغنيك عن اِإلتيان بواو العطف وتكرير االسم حبيث تقول 
  مترينات

)١/٢٨(  

  

ـ رد كلَّ مجع من اجلموع اآلتية إيل مفرده ، مث ثَن املفردات ، مث ضع كل مثين يف كالم مفيد حبيث ١
 يكون مرفوعاً ، وها هي ذي اجلموع:  

ةٌ ، جِمال ، أفْييذأح ، ابِزخم ، يساطقَر ، نياتسب ، قائدح ، ومجن وِىد ، ارِيجهص ، وفيالٌ ، س
 ، كَّعر ، اتذُ ،آنِسافون ، ابوابِيك ، أببانٌ ، شرداُء ، جلَمع ،دقَاعفَاُء ، مرش ، قاُء ، طُربأط، صقُم

بِالَد ، ورات أُمتفاح ، أقْطَار ، .  
  :ـ ضع كل واحد من املثنيات اآلتية يف كالم مفيد ٢

 ، انابتالك ، اناتالفَت ، اناحلَديِقَت ، يقَاندالص ، انياهلَاد ، هدانتا ، اناَألخو ، انيالالو ، انمالالْع
الط ، انارداجل ، انالقُطْر ، الشريِفَان ، فَانيالس ، انوذْرالْع ، انداملَقْع ، انالفَارِس ، انراألم ، انبيب



  املَجِدان
 انمجن ، انتفَّاحت ، انابب، انلَتود ، انعراك ، الطَّريِقَان ، انتاَنسالب ، انلَدالب ، انواألب ، انطَاباخل.  

  :الية من العبارات اآلتية ألفاظاً مثناة ـ ضع يف األماكن اخل٣
  .إيل مصر ليشاهدا آثارها ... سافر) ا(

  . )فأكرمتهم .. حضر أخي ومعه) ب
  فسمي أحدمها حممداً ومسي اآلخر عليا... ولد خلالد ) ج(

  أسئلة
 أحدمها مذكر ، :يف كم موضع تكون األلف عالمة علي رفع الكلمة ؟ ما هو املثىن ؟ مثّل للمثين مبثالني 

  .واآلخر مؤنث 
  نيابة النون عن الضمة

وأما النونُ فَتكُونُ عالَمة للرفع يف الفعلِ املُضارع ، إذا اتصلَ بِه ضمري تثْنِية ، أو ضمري جمعٍ ، أو : قال 
 ةاطَبخالْم ثَةاملُؤن ريمض.  

 اليت هي يف آخرها مرفوعة يف موضع واحد ، وهو الفعل تكون النون عالمة علي أن الكلمة: وأقول 
املضارع املسند إيل ألف االثنني أو االثنتني ، أو املسند إيل واو مجاعة الذكور ، أو املسند إيل ياء املؤنثة 

  .املخاطبة

)١/٢٩(  

  

: " فقولنا " تما تسافران غَداً أن" ، وحنو " الصديقََان يسافران غداً " أما املسند إيل ألف االثنني فنحو 
فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم ، وعالمة رفعه ثُبوت " تسافران " وكذا " يسافران 

  .النون ، وألف االثنني فاعل ، مبين علي السكون يف حمل رفع 
ياء للداللة علي الْغيبةَ كما يف وقد رأيت أن الفعل املضارع املسند إيل ألف االثنني قد يكون مبدوًءا بال

  .املثال األول ، وقد يكون مبدوًءا بالتاء للداللة علي اخلطاب كما يف املثال الثاين 
" أنتما يا هندان تسافران غَداً : "، وحنو " اهلندان تسافران غَداً " وأما املسند إيل ألف االثْنتني فنحو 

فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، واأللف فاعل ، مبين علي السكون يف حمل : ثالني فتسافران يف امل
  .رفع 

ومنهم تعلم أن الفعل املضارع املسند إيل ألف االثنتني ال يكون مبدوًءا إال بالتاء للداللة علي تأنيث 
  .الثاين الفاعل ، سواٌء أكان غائباً كاملثال األول ، أم كان حاضراً مخاطَباً كاملثال 

أنتم يا " ، وحنو " الرجالُ الْمخلصونَ هم الَّذين يقُومونَ بواجبهم " وأما املسند إيل واو اجلماعة فنحو 



فيقومون ـ ومثله تقومون ـ فعل مضارع مرفوع ، وعالمة رفعه ثبوت النون " قَومي تقُومونَ بِواجبكم 
  .سكون يف حمل رفْعٍ ،و واو اجلماعة فاعل ، مبين علي ال

ومنه تعلم أن الفعل املضارع املسند إيل هذه الواو قد يكون مبدوًءا بالياء للداللة علي الغيبة ، كما يف 
  .املثال األول ، وقد تكون مبدوًءا بالتاء للداللة علي اخلطاب ، كما يف املثال الثاين 

فعل مضارع مرفوع ، : فتعرفني " أنت يا هند تعرِفني واجِبك " وأما املسند إيل ياء املؤنثة املخاطبة فنحو 
  .وعالمة رفعه ثبوت النون ، وياُء املؤنثة املخاطبة فاعل ، مبين علي السكون يف حمل رفع 

)١/٣٠(  

  

  .وال يكون الفعلُ املسند إيل هذه الياء أالَّ مبدوًءا بالتاء ، وهي دالة علي تأنيث الفاعل 
خص لك أن املسند إيل األلف يكون مبدوًءا بالتاء أو الياء ، واملسند إيل واو كذلك يكون مبدوًءا فَتلَ

  .بالتاء أو الياء ، واملسند إيل الياء ال يكون مبدوًءا إال بالتاء 
اَألفْعالِ الْخمسةَ " ة يقُومان ، وتقُومان ، ويقُومون ، وتقُومون ، وتقومني ، وتسمي هذه األمثل: ومثاهلا 

. "  
  مترينات

ـ ضع يف كلّ مكان من األمكنة اخلالية فعالً من األفعال اخلمسة مناسباً ، مث بين علي أي شيٍء يدل ١
  :حرف املضارعة الذي بدأته به 

  واجِبك... أَنت يا زينب) ه. (يف النهرِ ... األوالد) أ(
  .الْجندي ... الفَتاتان) و . (علي أبناءهم... اآلباُء )ب(
  .أوطانكم ... أَنتم أيها الرجال) ز. (ببطء ... أنتما أيها الغالَمان) ج(
  .بالكُرة ... أنت يا سعاد ) ح. (يف احلقل ... هؤالَِء الرجال) د(

  :ـ استعمل كل فعل من األفعال اآلتية يف مجلة مفيدة ٢
 يندؤت ،انبلْعونَ تِسرت ، ثّاندحت ، اندصحونَ ، تعرزون، ، تحبسي ، نيضرت ، ئَانشنونَ ، تمدخت.  

ـ ضع مع كل كلمة من الكلمات اآلتية فعالً من األفعال اخلمسةُ مناسباً ، واجعل مع اجلميع كالما ٣
  :مفيدا 

مون ، الرلانُ ، املُسلْمالغ ، بانأيتها الفتاة ، انتم يا قوم ، هؤالِء الطّال هم ، أنتون واجبال الذين يؤدج
  .التالميذ ، إذا خالفت أوامر اهللا 

ـ بين املرفوع بالضمة، واملرفوع باأللف ، واملرفوع بالواو ، واملرفوع بثبوت النون ، مع بيان كل ٤
  :واحد منها ، من بني الكلمات الواردة يف العبارات اآلتية 



)١/٣١(  

  

كُتاب الْملُوك عيبتهم املَصونةُ عندهم ، وآذَنهم الْواعيةُ ، وأَلِْسنتهم الشاهدةُ ، الشجاعةُ غَرِيزةٌ يضعها 
 انكْرش كْرالش ، هادبع ناُء مشي نماهللا ، ل :بِالتو ، ةمعارِ النبِإِظْه نلَغُ ما أَبملُهأَوو ، انبِالِّلس ثدح

  .ثَانيِهِما ، املُتقُونَ هم الَّذيِن يؤمنونَ بِاهللا والْيومِ اآلخر 
  أسئلة

يف كم موضع تكون النون عالمة علي رفع الكلمة ؟ مباذا يبدأُ الفعل املضارع املسند إيل ألف االثنني ؟ 
ف املبدوء ا ؟ مباذا يبدأُ الفعل املضارع املسند للواو أو الياء ؟ مثِّل مبثالني وعلي أي شيٍء تدل احلرو

  ما هي األفعال اخلمسة ؟. لكل من الفعل املضارع املسند إيل األلف وإيل الواو وإيل الياء 
  عالمات النصب

  . ، والياُء ، وحذْف النون وللنصبِ خمس عالَمات الْفَتحةُ ، واَأللف ، والكَسرةُ: قال 
: ميكنك أن حتكم علي الكلمة بأا منصوبةٌ إذا وجدت يف آخرها عالمة من مخس عالمات : وأقول 

األلف ، والكسرة ، والياء ، وحذْف : واحدة منها أصلية ، وهي الفتحة ، وأربع فروع عنها ، وهي 
  .النون 

  الفتحة ومواضعها
في االسمِ الْمفْرد ، وجمعِ التكِْسريِ ، والْفعلِ : لفَتحةُ فَتكُونُ عالَمة للنصبِ يف ثَالُثَة مواضع فَاَما ا: قال 

  .الْمضارِعِ إِذَا دخلَ علَيه ناصب ، ولَم يتصلُ بِآخرِه شيٌء 
االسم املفرد ، :  ثالثة مواضع ، املوضع األول وأقول تكون الفتحة عالمة علي أن الكلمة منصوبة يف

الفعل املضارع الذي سبقَه ناصب ، ومل يتصل بآخره : واملوضع الثاين ، مجع التكسري ، واملوضع الثالث 
  .ألف اثنني ، وال واو مجاعة ، وال ياء خماطبة ، وال نون توكيد ، وال نون نسوة 

)١/٣٢(  

  

قَابلْت " وحنو " لقيت علي " تعريفه ، والفتحة تكون ظاهرة علي آخره يف حنوأما االسم املفرد فقد سبق 
امسان مفردان ، ومها منصوبان ألما مفعوالن ، وعالمة نصبهما الفتحة الظاهرة : فَعلي ، وهنداً " هنداً 

فالفَيت " حدثْت لَيلَي " وحنو " يت لَقيت الْفَ: ، واألول مذكر والثاين مؤنث ، وتكونُ الفتحةُ مقَدرةً حنو 
امسان مفردان منصوبان ؛ لكون كلِّ منهما واقع مفعوالً به ، وعالمة نصبهما فتحة مقدره علي : ولَيلَي 

  .األلف منع ظهورها التعذر ، واألول مذكر والثاين مؤنث 
صاحبت الرجالَ "  آخره ، حنو وأما مجع التكسري فقد سبق تعريفه أيضاً ، والفتحة قد تكون ظاهرة علي



فالرجال واهلنود جمعا تكسري منصوبان ، لكوما مفعولني ، وعالمة نصبهما " : رعيت الْهنود " وحنو " 
وترى { :الفتحة الظاهرة ، واألول مذكر ، والثاين مؤنث ، وقد تكون الفتحة مقدرة ، حنو قوله تعايل 

  أَنكحوا{ :وحنو قوله تعايل } الناس سكَارى 
جمعا تكسري منصوبان؛ لكوما مفعولني، وعالمة نصبهما فتحة مقدرة : فَسكَارى و األيامى } األيامي 

  .علي األلف منع من ظهورها التعذر 
ل مضارع منصوب فنربح فع} لَن نبرح علَيه عاكفني { وأما الفعل املضارع املذكور فنحو قوله تعايل 

" يسرنِي أن تسعي إيل املَجد " بلَن ، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ، وقد تكون الفتحة مقدرة ، حنو 
  .فعل مضارع منصوب بأنْ ، وعالمة نصبه فتحة مقدرة علي األلف منع من ظهورها التعذر : فتسعي 

)١/٣٣(  

  

أو ياء " لَن تضرِبوا " أو واو مجاعة حنو " لَن يضرِبا " و فإن اتصل بآخر الفعل املضارع ألف اثنني ، حن
" تضرِبِي " و " تضرِبوا " و " تضرِبا " مل يكن نصبه بالفتحة ، فكُلٌّ من " لَن تضرِبِي " مخاطَبة ، حنو 

السكُون يف حمل منصوب بلَن ، وعالمة نصبه حذف النون ، واأللف أو الواو أو الياء فاعل مبين علي 
  .رفع ، وستعرف توضيح ذلك فيما يأيت 

فهو مبين علي " واهللا لَن تذْهبن " أو خفيفة " واهللا لَن تذْهبن " وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة ، حنو 
  .الفتح يف حمل نصب 

 فهو حينئذ مبين علي السكون يف "لَن تدرِكْن املَجد إالَّ بالْعفَاف " وإن اتصل بآخره نون النسوة ، حنو 
  .حمل نصب 

  مترينات
  :ـ استعمل الكَلمات اآلتية يف مجل مفيدة حبيث تكون منصوبة ١

احلقل ، الزهرة ، الطالب ، األكرة ، احلديقة ، النهر ، الكتاب ، البستان ، القلم ، الفرس ، الغلمان ، 
  .تجي ، تسافر العذَارى ، العصا ، اهلُدى ، يشرب ، يرضى ، يرٍ

ـ ضع يف مكان من األمكنة اخلالية يف العبارات اآلتية اسماً مناسباً منصوباً بالفتحة الظاهرة ، واضبطه ٢
  :بالشكل 

  .فإن اهلذر عيب ...الْزم ) ز. (يعطفون علي أبنائهم ... إنَّ ) أ(
  . الناس عن التكلم يف... احفَظْ) ح. (ألنه يهذبك ويثقفك ... أَطع ) ب(
  .هو الذي يؤدي واجبه... إن الرجلَ) ط. (ألا ربتك ... احترِم ) ج(
  .أَورده املهالك ... من أَطَاع ) ى. (قَبلَ أَنْ تحضرها ... ذَاكر ) د(



  .ولَو يف غَيرِ أَهله ... اعملْ) ك. (فَإنك ذا تخدم وطَنك ... أَد )ه(
  .يرض عنك اهللا ... أَحِسن ) ل(فإنّ الْجنب الَ يؤخر اَألجل ... كُن) و(

  أسئلة

)١/٣٤(  

  

أحدها : يف كم موضع تكون الفتحة عالمة علي النصب ؟ مثّل لالسم املفرد املنصوب بأربعة أمثلة 
فتحة مقدرة ، وثالثها لالسم لالسم املفرد املنصوب بالفتحة الظاهرة ، وثانيها لالسم املفرد املنصوب ب

مثِّل . املفرد املؤنث املنصوب بالفتحة الظاهرة ، ورابعها لالسم املفرد املؤنث املنصوب بالفتحة املقدرة
جلمع التكسري املنصوب بأربعة أمثلة خمتلفة،ميت ينصب الفعل املضارع بالفتحة ؟ مثّل للفعل املضارع 

ينصب الفعل املضارع الذي اتصل به ألف اثنني ؟ إذا اتصل بآخر الفعل مباذا . املنصوب مبثالني خمتلفني 
املضارع املسبوق بناصب نونُ توكيد فما حكمه ؟ مثّل للفعل املضارع الذي اتصل بآخره نون النسوة و 

  .سبقَه ناصب مع بيان حكمه 
  نيابة األلف عن الفتحة

وما أَشبه " رأَيت أَباك وأَخاك " لنصبِ يف األسماِء الْخمسة ، نحو وأَما األلف فَتكُونُ عالَمةً ل: قال 
 كذل.  

قد عرفْت فيما سبق األمساء اخلمسةَ ، و شرطَ إعراا بالواو رفعاً واأللف نصباً والياء جرا ، : وأقول 
احترِم " صوبةٌ  وجود األلف يف آخرها ، حنو واآلن خنربك بأن العالمة الدالة علي أن إحدى الكلمات من

 اكو " أَب " اكأَخ رصو" ان" اكمورِي حو " ز" فَاك ظِّفه "و " نالمالِ لذَا الْم رِمتحفَكُل من " الَ ت "
فيها مفعوالً به يف هذه األمثلة وحنوها منصوب ؛ ألنه وقع " أباك ، وأخاك ، ومحاك ، وفاك ، وذا الْمال 

مضاف " الْمال" ، وعالمة نصبه األلف نيابة عن الفتحة ، وكل منها مضاف ، وما بعده من الكاف ، و 
  إليه

  .وليس لأللف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوي هذا املوضع 
  أسئلة

  .يف كم موضع تنوب األلف عن الفتحة ؟ مثِّل لألمساء اخلمسة يف حال النصب بأربعة أمثلة 
  نيابة الكسرة عن الفتحة

  .وأَما الْكّسرةُ فَتكُونُ عالَمةً للنصبِ يف جمعِ املُؤنث السالمِ : قال 

)١/٣٥(  

  



قد عرفت فيما سبق جمع الْمؤنث السامل ، واآلن خنربك أنه ميكنك أن تستدلَّ علي نصب هذا : وأقول 
" فكُلٌّ من " إِنَّ الْفَتيات الْمهذَّبات يدرِكْن الْمجد " ذلك حنو قولك اجلمع بوجود الكَسرة يف آخره ، و

مجع مؤنث ساملٌ ، ومها منصوبان ؛ لكون األول اسما ِألنّ ، ولكون الثاين نعتاً " املهذبات " و " الفتيات 
  .للمنصوب ، وعالمة نصبهما الكَسرة نيابة عن الفتحة

  . تنوب فيه تنوب فيه عن الفتحة سوي هذا املوضع وليس للكَسرة موضع
  مترينات

  :ـ امجع املفردات اآلتيةَ مجع مؤنث ساملاً وهي ١
  .العاقلة ، فاطمة ، سعدي ، املُدرسة ، املهذَّبة ، الْحمام ، ذكري 

، ـ ضع كل واحد من مجوع التأنيث اآلتية يف مجلة مفيدة ، بشرط أن يكون يف موضع نصبٍ ٢
  :واضبطه بالشكل ، وهي 

  .العاقالت ، الفاطمات ، سعديات ، املُدرسات ، اللهوات ، الْحمامات ، ذكْريات 
ـ الكَلمات اآلتية مثَنيات ، فَرد كلَّ واحدة منها إيل مفردها ، مث امجع هذا املفرد مجع مؤنث ساملاً ، ٣

  :يدة ، وهيواستعمل كل واحد منها يف مجلة مف
  .الزينبان ، الْحبلَيان ، الكاتبتان ، الرسالتان ، احلمراوان 

  نيابة الياء عن الفتحة
  .وأما الْياُء فَتكُونُ عالَمةً للنصبِ يف التثْنِية و الْجمعِ : قال 

ربك أنه ميكنك أن وأقول قد عرفْت املثين فيما مضي ، وكذلك قد عرفت مجع املذكر السامل و اآلن خن
تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء يف آخره ، والفرق بينهما أن الياء يف املثين يكُونُ ما قبلها 

  .مفتوحاً وما بعدها مكْسوراً ، والياء يف مجع املذكر يكون ما قبلها مكْسوراً وما بعدها مفتوحاً 

)١/٣٦(  

  

" اشتري أيب كتابينِ أحدمها يل واآلخر ألخي " وحنو " وق الشجرة نظَرت عصفُورينِ ف" فمثال املثين 
منصوب لكونه مفعوالً به ، وعالمة نصبه الياء املفتوح ما قبلها " كتابني "و " عصفورين " فكلٌ من 

  .املكسور ما بعدها ، ألنه مثين ، والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد 
نصحت اتهدين باالنكبابِ : " ، وحنو "  الْمتقني لَيكِْسبونَ رِضا ربهِم إن" ومثال مجع املذكر السامل 

 لَي املُذَاكرةقني " فكُلٌّ من " عتهدين " و " املتمنصوب ؛ لكونه مفعوالً به، وعالمة نصبه الياُء " ا
  .نون عوض عن التنوين يف االسمِ املفرد املكسور ما قبلها املفتوح ما بعدها ؛ ألنه مجع مذكر سامل ، وال

  مترينات



  :ـ الكلمات اآلتية مفردة فَثَنها كلها ، وامجع منها ما يصح أن يجمع مجع مذكر ساملاً ، وهي ١
  .حممد ، فاطمة ، بكر، السبع ، الكاتب ، النمر ، القاضي ، املُصطَفي 

فيدة حبيث يكون منصوباً ، واضبطه بالشكل الكامل ـ استعمل كل مثين من املثنيات اآلتية يف مجلة م٢
  :، وهي 

 انطَفَياملُص ، انيالقاض ، انرمان ، النبان ، الكاتعبالس ، انكراحملمدان ، الفاطمتان ، الب.  
استعمل كل واحد من اجلموع اآلتية يف مجلة مفيدة حبيث يكون منصوباً واضبطه بالشكل الكامل ، 

  :وهي 
  .الراشدون ، الْمفْتونَ ، العاقلون ، الكاتبون ، املُصطفَون 

  نيابة حذف النون عن الفتحة
  .وأمّا حذْف النون فَيكُون عالَمةً للنصبِ يف األفْعالِ الْخمسة اليت رفْعها بثَبات النون : قال 

)١/٣٧(  

  

خلمسة ، واآلن خنربك أنه ميكنك أن تعرف نصب كل واحد قد عرفت مما سبق ما هي األفعال ا: وأقول 
 فَة ، ومثاهلا يف حالة النصب قولُكذوحفْعِ ميسرين أن : " منهما إذا وجدت النون اليت تكون عالمةَ الر

 كُموسفَظُوا درحوحنو " . ت " : هِماتاجِبلُوا يف ومهالَى أن يالْكَس نين ممؤلو" حتفظوا " لٌّ من ، فك" ي "
فعلٌ مضارع منصوب بأنْ ، وعالمة نصبه حذف النون ،و واو اجلماعة فاعل مبين علي " يهملوا 

  .السكون يف حمل رفع 
يؤلمنِي : " واملتصل بياء املخاطبة ، حنو " يسرين أنْ تناالَ رغَباتكُما " وكذلك املتصل بألف االثْنني ، حنو 

فَرأَنْ ت اجِبِكي يف وما " طهرِبعكيف ت فْتروقد ع ،.  
  مترينات

  :ـ استعمل الكلمات اآلتية مرفوعة مرة ، ومنصوبة مرة أخري ، يف مجل مفيدة ، واضبطها بالشكل ١
 ، الكتاب ، القرطاس ، القلَم ، الدواة ، النمر ، النهر ، الفيل ، احلديقة ، اجلمل ، االبساتني ، املغامن

اآلداب ، يظهر ، الصداقات ، العفيفات ، الوالدات ، اِإلخوان ، األساتذة ، املعلمون ، اآلباُء ، أخوك ، 
  .العلم ، املروءة ، الصديقان ، أبوك ، األصدقاء ، املؤمنون ، الزراع ، املُتقُون ، تقومان ، يلعبان 

  أسئلة
 عالمة للنصب ؟ يف كم موضع يكون حذف النون ميت تكون الكسرة عالمة للنصب ؟ ميت تكون الياُء

عالمةً للنصب ؟ مثّل جلمع املؤنث املنصوب مبثالني وأعرب واحداً منهما ، مثّل لألفعال اخلمسة املنصوبة 
بثالثة أمثلة وأعرب واحداً منها ، مثّل جلمع املذكر السامل املنصوب مبثالني ، مثّل جلمع املذكر السامل 



 مثّل للمثين املنصوب مبثالني ، مثّل للمثين املرفوع مبثالني ، مثّل لألفعال اخلمسة املرفوعة املرفوع مبثالني ،
  .مبثالني 

  عالمات اخلفض
  .الْكَسرةُ ، والْياُء ، والْفَتحة : وللْخفْضِ ثَالَثُ عالَمات : قال 

)١/٣٨(  

  

األول الكسرة ، وهي : داً من ثالثة أشياء وأقول ميكنك أن تعرف الكلمة خمفوضةٌ إذا وجدت فيها واح
  األصل يف اخلفض ، والثاين الياء ، والثالث

الفتحة ، ومها فَرعان عن الكسرة ؛ ولكل واحد من هذه األشياء الثالثة مواضع يكون فيها ، سنذكر 
  .لك مواضعها تفصيالً فيما يلي 

  الكسرة ومواضعها
يف االسمِ الْمفْرد الْمنصرِف ، وجمعِ :  عالَمةً للْخفْضِ يف ثَالَثَة مواضع فأَما الْكَسرةُ فَتكُونُ: قال 

  .التكِْسريِ املُنصرِف ، وجمعِ املُؤنث السالم 
  .للكسرة ثالثة مواضع تكون يف كل واحد منها عالمةً علي أن االسم خمفوض : وأقول

أن : فرد املنصرف ، وقد عرفت معين كونه مفرداً ، ومعين كونه منصرفاً االسم امل: املوضع األول 
 فره ، والصروين ، حنو : الصرف يلحق آخنهو الت " دمحإيل م تيعوحنو " س " يلع نع يتضر "

خمفوض " علي "و " حممد " فكل من " أَعجبنِي خلُق بكْرٍ " وحنو " استفَدت من معاشرة خالد " وحنو 
خمفوض " خالد ، وبكر"لدخول حرف اخلفض عليه ، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة ، وكل من 

أمساء مفردة، : ِإلضافة ما قبله إليه ، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة أيضاً ، وحممد وعلي وخالد وبكر
  .وهي منصرفة ، للُحوقِ التنوين هلا 

مجع التكسري املنصرف ، وقد عرفت مما سبق معين مجع التكسري ، وعرفت يف املوضع :  واملوضع الثاين
رضيت عن أصحابٍ لَنا " وحنو " مررت بِرِجالٍ كرامٍ "األول هنا معين كونه منصرفاً ، وذلك حنو 

 انعجخفضه الكسرة خمفوض لدخول حرف اخلفض عليه ، وعالمة" رجال و أصحاب " فكل من " ش 
خمفوض ألنه نعت للمخفوض ، وعالمة خفضه الكسرة " كرام ، وشجعان " الظاهرة ، وكل من 

مجوع تكسري ، وهي منصرفة ؛ للحوق التنوين هلا : الظاهرة أيضاً ، ورجال وأصحاب وكرام وشجعان 
.  

)١/٣٩(  

  



"  مجع املؤنث السامل ، وذلك حنو مجع املؤنث السامل ، وقد عرفت فيما سبق معين: واملوضع الثالث 
 اتبدؤم اتيإيل فَت تظَروحنو " ن ،" اتقَانِت اتملسعن م يتضمسلمات " فكل من " رو ، ياتفَت "

مؤدبات ، وقانتات "وكل من . خمفوض ؛ لدخول حرف اخلفض عليه ، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة 
فتيات ، : فوض ، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة أيضاً ، وكل من خمفوض ؛ ألنه تابع للمخ" 

  .مجع مؤنث سامل : ومسلمات ، ومؤدبات ، وقانتات 
  أسئلة

ما هي املواضع اليت تكون الكسرة فيها عالمة علي خفض االسم ؟ ما معين كون االسم مفرداً منصرفاً ؟ 
نصرف ارور بأربعة أمثلة ، وكذلك جلمع ما معين كونه مجع تكسري منصرفا ؟ مثّل لالسم املفرد امل

  .التكثري املنصرف ارور ، مثّل جلمع املؤنث السامل ارور مبثالني 
  نيابة الكسرة عن الياء

  .، والْجمعِ يف األسماِء الْخمسة ، ويف التثْنِية : وأَما الْياُء فَتكُونُ عالَمةً للْخفْضِ يف ثَالَثَة مواضع : قال 
  .للياء ثالثةُ مواضع تكون يف كل واحد منها دالة علي أنَّ االسم خمفوض : وأقول 

سلِّم علَي "األمساء اخلمسة ، وقد عرفتها ، وعرفت شروطَ إعراا مما سبق ، وذلك حنو : املوضع األول 
الَ تكُن محبا لذي " وحنو " ي صوت أخيك األكْربِ الَ ترفَع صوتك علَ" وحنو " أّبِيك صباح كلِّ يومٍ 

خمفوض ؛ لدخول حرف اخلفض عليه " أبيك ، وأخيك ، وذي املال " املال إالَّ أن يكون مؤدباً فكل من
، وعالمة خفضه الياُء ، والكاف يف األولَينِ ضمري املخاطَب ، وهي مضاف إليه مبين علي الفتح يف حمل 

  .يف املثال الثالث مضاف إليه أيضاً ، جمرور بالكسرة الظاهرة " املال "  وكلمة خفض ،

)١/٤٠(  

  

" فكل من " سلَّم علَي الصديقَينِ " ، وحنو " انظُر إيل الْجنديينِ " املثين ، وذلك حنو : املوضع الثاين 
وعالمة خفضه الياُء املفتوح ما قبلها خمفوض ؛ لدخول حرف اخلفض عليه ، " اجلنديني ، والصديقني 

  .مثني ؛ ألنه دال علي اثنني " اجلنديني ، و الصديقني " املكسور ما بعدها ، وكل من 
نظَرت إيل املُسلمني الْخاشعني " ، وحنو " رضيت عنِ الْبكْرين " مجع املذكر السامل ، حنو : املوضع الثالث 

خمفوض ؛ لدخول حرف اخلفض عليه ، وعالمة خفضه الياُء "  ، واملسلمني البكرين" فكل من " 
  .املكسور ما قبلها املفتوح ما بعدها ، وكل منهما مجع مذكر سامل 

  مترين
  :ـ ضع كُلَّ فعل من األفعال اآلتية يف مجلتني حبيث يكون مرفوعاً يف أحدمها ، ومنصوباً يف األخري ١

  .، يمحو ، يشرب ، تضيء جيري ، يبين ، ينظف ، يركب 



ـ ضع كلَّ اسمٍ من األمساء اآلتية يف ثالث مجل ، حبيث يكون مرفوعاً يف إحداها ومنصوباً يف الثانية ٢
  :وخمفوضا يف الثالثة ، واضبط ذلك بالشكل 

 الَنوالدك ، إخوتك ، أسنانك ، الكتاب ، القطار ، الفاكهة ، األم ، األصدقاء ، التلميذان ، الرج ،
اجلندي ، الفتاة ، أخوك ، صديقك ، اجلنديان ، الفَتيان ، التاجر ، الورد ، النيل ، االستحمام ، النشاط 

  .، املهملُ ، املهذبات
  أسئلة

ما هي املواضع اليت تكون الياُء فيها عالمة علي خفض االسم ؟ ما الفَرق بني املثين و مجع املذكر يف حالة 
مثّل لألمساء . مثين املخفوض بثالثة أمثلة ؟ مثّل جلمع املذكر املخفوض بثالثة أمثلة أيضاً اخلفض ؟ مثّل لل

  .اخلمسة بثالثة أمثلة يكون االسم يف كل واحد منها خمفوضاً 
  نيابة الفتحة عن الكسرة

  .وأَما الْفَتحةُ فَتكُونُ عالَمة للْخفضِ يف االسمِ الذي ال ينصرِف : قال 
  .للفتحة موضع واحد تكون عالمة علي خفض االسم ، وهو االسم الذي ال ينصرف : قول وأ

)١/٤١(  

  

الذي : " أنه ال يقْبلُ الصرف ، وهو التنوين ، واالسم الذي ال ينصرف هو : ومعين كونه ال ينصرف 
ع إيل املعين ، أو وجد إحدامها ترجع إيل اللفظ ، واألخرى ترج: أشبه الفعل يف وجود علتني فرعيتني 

  " .فيه علَّة واحدة تقوم مقَام العلَّتنيِ 
 رغَي سلُّ علي الفرعية وهي راجعة إيل املعين اثنتان لَيدةُ ، : و العلل اليت توجد يف االسم وتيلَماألويل الع

وع من الصرف بسبب وجود والثانية الوصفية ، والبد من وجود واحدة من هاتني العلتني يف االسم املمن
  .علتني فيه 

التأنيث : والعلل اليت توجد يف االسم وتدل علي الفرعية وتكون راجعة إيل اللفظ يف ست علَلٍ ، وهي 
بغري ألف ، والْعجمة ، والتركيب ،وزيادة األلف والنون ، ووزنُ الْفعلِ ، والعدلُ ، والبد من وجود 

جود العلمية فيه ، وأما مع الوصفية فال يوجد منها إال واحدةٌ من ثالث ، واحدة من هذه العلل مع و
  .زيادة األلف والنون ،أ و وزن الفعل أو العدل : وهي 

  .فاطمة ، وزينب ، ومحزة : فمثال الْعلَمية مع التأنيث بغري ألف 
  .إدريس ، ويعقوب ، وإبراهيم : ومثالُ العلمية مع العجمة 

  .معديكَرِب ، وبعلَبك ، وقَاضيخانُ ، وبزرجمهر ، ورامهرمز :  التركيب ومثالُ العلمية مع
مروانُ ، وعثْمانُ ، وغَطَفَانُ ، وعفّانُ ، وسحبانُ ، وسفْيانُ ، : ومثال العلمية مع زيادة األلف والنون 



  .وعمرانُ ، وقَحطَانُ ، وعدنانُ 
  .أحمد ، ويشكُر ، ويزيد ، وتغلب ، وتدمر : ية مع وزن الفعل ومثال العلم

  .عمر ، وزفَر ، وقُثَم ، وهبلُ ، وزحلُ ، وجمح ، وقَزح ، ومضر : ومثالُ العلمية مع العدل 
  .انُ ريانُ ، وشبعانُ ، ويقْظَ: ومثالُ الوصفية مع زيادة األلف والنون 

مثْني ، وثُالَثُ : ومثالُ الوصفية مع العدل . أَكْرم ، وأَفْضلُ ، وأَجملُ : ومثالُ الوصفية مع وزن الفعل 
 رأُخو ، اعبرو ،.  

)١/٤٢(  

  

صيغة منتهي اجلموع ، ألف التأنيث : وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتني فهما 
  .و املمدودة املقصورة أ

أن يكون االسم مجع تكسري، وقد وقع بعد ألف تكثريه حرفان حنو : أما صيغة منتهي اجلموع فضابِطُها 
مساجِد ، ومنابِر ، وأَفاضلَ ، وأماجِد ، وأماثلَ ، وحوائض ، وطَوامثَ ، أو ثالثةُ أحرف وسطُها : 

  .عصافري ، وقَناديل مفَاتيح ، و: ساكن ، حنو 
  .حبلَي ، وقُصوي ، ودنيا ، ودعوى : وأما ألف التأنيث املقصورة فنحو 
  .حمراء ، ودعجاء ، وحسناء ، وبيضاء ، كحالَء ، نافقَاء ، وعلَماء : وأما ألف التأنيث املمدودة فنحو 

 أشبهها ، ال جيوز تنوينه ، ويخفَض ، بالفتحة نيابة عن فكلُّ ما ذكرناه من هذه األمساء ، وكذا ما
فكل من " : رضي اهللا عن عمر أمري املؤمنني : " وحنو " صلَّي اهللا علَي إبراهيم خليله : " الكسرة ، حنو 
 خمفوض ؛ لدخول حرف اخلفض عليه ، وعالمة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة ؛: إبراهيم وعمر 

ألن كل واحد منهما اسم ال ينصرف ، واملانع من صرف إبراهيم العلمية والعجمةُ ، واملانع من صرف 
 رملُ : عدالعلمية و الع.  

  .وقس علي ذلك الباقي 
وأال يضاف إيل اسم بعده ، " أل"أن يكون خالياً من : ويشترط خلفض االسم الذي ال ينصرف بالفتحة 

: " وحنو } وأَنتم عاكفُّونَ في املَساجِد { و أُضيف خفض بالكسرة ، حنو قوله تعايل فإن اقترن بأل أ
  " .مررت حبسناِء قُريشٍ 

  مترين
  :ـ بين األسباب اليت توجب منع الصرف يف كل كلمة من الكلمات اآلتية ١

حمد ، بعلَبك ، ريان ، مغاليق ، حسان ، عاشوراء ، دنيا زينب ، مضر ، يوسف ، إبراهيم ، أكْرم من أ
.  



ـ ضع كل كلمة من الكلمات اآلتية يف مجلتني ، حبيث تكون يف إحدامها جمرورة بالفتحة نيابة عن ٢
  .الكسرة، ويف الثانية جمرورة بالكسرة الظاهرة 

)١/٤٣(  

  

  .دعجاء ، أماثل ، أجملُ ، يقظان 
ـ ضع يف املكان اخلايل من اجلمل اآلتية امساً ممنوعاً من الصرف واضبطه بالشكل ، مث بني السبب يف ٣

  :منعه 
  ...هذه الْفَتاةُ) ه. (مع أخيك ... سافر ) أ(
  .يظْهر بعد املطرِ ) ... و... (خير من ) ... ب(
  .فَتصدقْت عليه.. ررت بِمسكنيٍ م) ز... (زائرةٌ من ... كانت عند ) ج(
  )إيل النجاةَ...اِإلحسانُ إيل املسيء ) ح(مسجِد عمرٍو أقْدم ما بِمصر )د

 ناء ) ... ط... (ملَي الْفُقَرنعطف ع.  
  أسئلة

نصرف ؟ما ما هي املواضع اليت تكون الفتحة فيها عالمةً علي خفض االسم ؟و ما معين كون االسم ال ي
هو االسم الذي ال ينصرف؟ ما هي العلل اليت ترجع إيل املعين ؟ ما هي العلل اليت ترجع إيل اللفظ ؟ كم 

 انلَّة من العلل اللفظية توجد مع الوصفية ؟ كم علة من العلل اللفظية توجد مع العلمية ؟ ما مها العلَّتع
 السم ال ينصرف لوجود العلمية والعدل ، والوصفية اللتان تقوم الواحدة منهما مقام علتني ؟ مثِّلْ

والعدل ، والعلمية ، وزيادة األلف والنون ، والوصفية و زيادة األلف والنون ، والعلمية والتأنيث ، 
  .والوصفية ووزن الفعل ، والعلمية والعجمة 

  عالمتا اجلزم
  .السكُونُ ، والْحذْف : وللْجزمِ عالَمتان : قال 

السكون : ميكنك أن حتكم علي الكلمة بأا جمزومة إذا وجدت فيها واحداً من أمرين ؛ األول : وأقول 
احلذف ، وهو العالمة الفرعية ، ولكل واحد من هاتني : ، وهو العالمة األصلية للجزم ، والثاين 

  :العالمتني مواضع سنذكرها لك فيما يلي 
  موضع السكون

  .كُونُ فَيكُونُ عالَمةً للْجزمِ يف الْفعلِ الْمضارِع الصحيح اآلخر فَأَما الس: قال 
للسكون موضع واحد يكون فيه عالمةً علي أن الكلمة جمزومةٌ ، وهذا املوضع هو الفعل : وأقول 



املضارع الصحيح اآلخر ، ومعين كونه صحيح اآلخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثالثة اليت 
  .أللف والواو والياُء هي ا

)١/٤٤(  

  

لَم " فإذا قلت " يلْعب ، وينجح ، ويسافر ، ويعد ، ويسألُ " ومثال الفعل املضارع الصحيح اآلخر 
 يلع بلْعو " ي " يدلب حجني و " لَم " وكأخ رافسي داً بشيء "و " لَمالخ إبراهيم دعي ألْ "و " لَمسي لَم

عليه ، وعالمة جزمه " مل" فكلٌّ من هذه األفعال جمزوم ، لسبق حرف اجلزم الذي هو " بكْر اُألستاذ 
  .السكون ، وكل واحد من هذه األفعال فعلٌ مضارع صحيح اآلخر 

  مواضع احلزف
لْمعتل اآلخر ، ويف األفْعالِ الْخمسة اليت وأما الْحذف فيكُونُ عالَمةً للجزمِ يف الْفعل الْمضارع ا: قال 

 ونالن اتا بثبهرفْع.  
  .للحذف موضعان يكون يف كل واحد منهما دليالً وعالمة علي جزمِ الكلمة : وأقول 

ة الفعل املضارع املعتلُّ اآلخرِ ، ومعين كونه معتلَّ اآلخر أنَّ آخره حرف من حروف العل:املوضع األول 
يسعى ، ويرضي ، "الثالثة اليت هي األلف والواو والياء ؛ فمثال الفعل املضارع الذي آخره ألف 

يدعو ، ويرجو ، ويبلُو ، " ومثال الفعل املضارع الذي آخره واو ] ١"[ويهوي ، وينأَى ، وِيبقي 
يعطي ، ويقْضي ، ويستغشي ، "  الذي آخره ياَء ومثالُ الفعل املضارع" ويسمو ، ويقْسو ، وينبو 

جمزوم ؛ لسبق حرف " يسع "فإن " مل يسع علي إيل اد : " ، فإذا قلت "وِيحيي ، ويلْوِي ، ويهدي 
اجلزم عليه ، وعالمة جزمه حذف األلف ، والفتحةُ قبلها دليل عليها ، وهو فعل مضارع معتل اآلخر ، 

فعل مضارع جمزوم ؛ لسبق حرف اجلزم عليه ، " يدع "فإن " لَم يدع محمد إال إيل احلق : "  قلت وإذا
فإن " لَم يعط محمد إال خالداً : "وعالمة جزمه حذف الواو ، والضمة قبلها دليل عليها ، وإذا قلت 

" طعمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل فعلٌ مضارع جمزوم لسبق حرف اجلزم عليه ، وعالمة جز" ي
  .عليها ، وقس علي ذلك أخواا 

)١/٤٥(  

  

يضربان ، وتضربان " األفعال اخلمسة اليت ترفع بثبوت النون ، وقد سبق بيانها ، ومثاهلا : املوضع الثاين 
ضرِبوا ، ولَم تضرِبوا ، لَم يضرِبا ،و لم تضرِبا ، ولَم ي" تقول " ، ويضربون ، وتضربون ، وتضربني 

عليه " مل " لكل واحد من هذه األفعال فعل مضارع جمزوم ؛ لسبق حرف اجلزم الذي هو "وِلم تضرِبِي 



  .، وعالمة جزمه حذف النون ، واأللف أو الواو أو الياء فاعل ، مبين علي السكون يف حمل رفع 
  مترينات

ة يف ثالث مجل مفيدة ، حبيث يكون يف كل واحدة منها مرفوعاً ، ـ استعمل كل فعل من األفعال اآلتي١
  :ويف الثانية منصوباً ، ويف الثالثة جمزوماً ، واضبِطْه بالشكل التام يف كل مجلة 

بِقَانسقَي ، يبرِي ، يتشون ، يحبرو ، تندي ، رِينافست ، انرصنت ، رِبضي.  
  :ايل من اجلمل اآلتية فعالً مضارعاً مناسباً ،مث بين عالمة إعرابه ـ ضع يف املكان اخل٢
  ..إذا أساءك بعض إخوانك فال) ح. (إيل نفسه ووطنه ... الكسول ) أ(
  .إخوتك... يسرين أن ) ط. (املَجد إال بالعمل واملثابرة... لَن) ب(
  ...إن أديت واجبك) ي. (لفرح صديقه.. الصديق املخلص) ج(
  .أيب أمس ...مل ) ك. (أباهما ...الفتاتان اتهدتان)د(
  .واجبك ... أنت يا زينب) ل. (وطنهم ... الطالب ادون) ه(
  ...إذا زرتموين ) م. (بزيارتكم... أنتم يا أصدقائي) و(
  ...مهما أَخفَيتم) ن... (من عملَ اخلير فإنه) ز(

  أسئلة
ات اجلزم ؟ يف كم موضع يكون السكون عالمةً للجزم ؟ يف كم موضع يكون احلذف ما هي عالم

عالمة علي اجلزم ؟ ما هو الفعل الصحيح اآلخر؟ مثِّل للفعل الصحيح اآلخرة بعشرة أمثلة ، ما هو 
، الفعل املعتل اآلخر ؟ مثِّل للفعل املعتل الذي آخره ألف خبمسة أمثلة،وكذلك الفعل الذي آخره واو 

مثّل للفعل الذي آخره ياُء مبثالَينِ ، ما هي األفعال اخلمسة ؟ مباذا جتزم األفعال اخلمسة ؟ مثّل لألفعال 
  .اخلمسة ازومة خبمسة أمثلة 

)١/٤٦(  

  

-----------------------------------------------------
---------------------------  

آخرها يف النطق ألفاً ؛ وإمنا تكتب األلف ياء لسبب تعرفه يف رسم أنت تنطق ذه األفعال فتجد ] ١[
  ) .اِإلمالء(احلروف 
  املعربات

  .قسم يعرب باحلركات، وقسم يعرب باحلروف : املعربات قسمان) فصل : ( قال
حكم ما سبق تفصيله يف ) ١(أراد املؤلف ـ رمحه اهللا ـ ذا الفصل أن يبني على وجه اإلمجال: وأقول



االسم املفرد، : ضع اإلعراب، واملواضع اليت سبق ذكر أحكامها يف اإلعراب تفصيالً مثانية، وهيموا
ومجع التكسري، ومجع املؤنث السامل، والفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره شيء، واملثىن، ومجع املذكر 

ب ـ تنقسم إىل السامل، واألمساء اخلمسة، والفعال اخلمسة، وهذه األنواع اليت هي مواضع اإلعرا
القسم األول يعرب باحلركات، والقسم الثاين يعرب باحلروف، وسيأيت بيان كل نوع منها : قسمني

  .تفصيالً 
  املعرب باحلركات

االسم املفرد، ومجع التكسري، ومجع املؤنث السامل، والفعل : فالذي يعرب باحلركات أربعة أشياء: قال
  .املضارع الذي مل يتصل بآخره شيء 

الضمة والفتحة والكسرة، ويلحق ا السكون، وقد علمت أن املعربات : احلركات ثالثة، وهي: لوأقو
قسم يعرب باحلركات، وقسم يعرب باحلروف وهذا شروع يف بيان القسم األول الذي : على قسمني

  :يعرب باحلركات، وهو أربعة أشياء
فعل ماض : فذاكر" ذاكر حممدُ الدرس : " من قولك" والدرس " " حممد "  ـ االسم املفرد، ومثاله ١

: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والدرس: مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، وحممد
  .اسم مفرد " الدرس " و " حممد " مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وكلُ من 

)١/٤٧(  

  

: فحفظ" حفظ التالميذ الدروس : " من قولك" الدروس " و " التالميذ "  ـ مجع التكسري، ومثاله ٢
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، : فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، التالميذ

مجع " التالميذ، والدروس " مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل من : والدروس
  .تكسري

٣املؤنث خشع املؤمنات يف : " من قولك" الصلوات " ، و "املؤمنات "  الساملُ، ومثاله  ـ مجع
  ،"فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب : " فخشع" الصلوات 

  ، ويف حرف جر،"فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : املؤمنات
مجع مؤنث "  املؤمنات، والصلوات "، وكل من "جمرور بفي، وعالمة جره الكسرة الظاهرة : الصلوات

  .سامل 
: فيذهب" يذهب حممد : " من قولك" يذهب "  ـ الفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره شيء، ومثاله ٤

فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وحممد فاعل مرفوع 
  .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة 



  ا يعرب باحلركات، وما خرج عنهاألصل يف إعراب م
وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وختفض بالكسرة وجتزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثالثة : قال

مجع املؤنث السامل ينصب بالكسرة، واالسم الذي ال ينصرف خيفض بالفتحة، والفعل املضارع : أشياء
  .املعتل االخر جيزم حبذف آخره 

أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة، وختفض : اء األربعة اليت تعرب باحلركاتاألصل يف األشي: وأقول
  .بالكسرة، وجتزم بالسكون 

يسافر : " فأما الرفع بالضمة فإا كلها قد جاءت على ما هو األصل فيها، فرفع مجيعها بالضمة، ومثاهلا
 واجلازم، وعالمة رفعه فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب: فيسافر" حممد واألصدقاء واملؤمنات 

مرفوع ألنه معطوف على املرفوع، وعالمة رفعه الضمة : الضمة الظاهرة، وهو اسم مفرد، واألضقاء
  .الظاهرة، وهو مجع مؤنث سامل 

)١/٤٨(  

  

وأما النصب بالفتحة فإا كلها جاءت على ما هو الصل فيها، ما عدا مجع املؤنث السامل، فإنه ينصب 
  "لن أخالف حممداً والصدقاء واملؤمنات " الفتحة، ومثاهلا بالكسرة نيابة عن 

فعل مضارع منصوب بلن، وعالمة نصبهالفتحة الظاهرة، وحممداً مفعول به منصوب وعالمة : فأخالف
منصوب ألنه معطوف على : نصبه الفتحة الظاهرة أيضاً، وهو اسم مفرد كما علمت، واألصدقاء

ة أيضاً، وهو مجع تكسري كما علمت، واملؤمنات منصوب، ألنه املنصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهر
  .معطوف على املنصوب أيضاً، وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، ألنه مجع مؤنث سامل 

وأما اخلفض بالكسرة فإا كلها قد جاءت على ما هو األصل فيها، ما عدا الفعل املضارع، فإنه ال 
مررت : " ي ال ينصرف، فإنه خيفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، ومثاهلاخيفض أصالً، وما عدا االسم الذ

خمفوض بالباء، : فعل وفاعل، والباء حرف خفض، وحممد: فمررت" مبحمد، الرجال، املؤمنات، وامحد 
خمفوض، ألنه معطوف : وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو اسم مفرد منصرف كما عرفت، والرجال

فضه الكسرة الظاهرة، وهو مجع تكسري منصرف كما عرفت أيضاً، على املخفوض، وعالمة خ
خمفوض، ألنه معطوف على املخفوض أيضاً، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة وهو مجع مؤنث : واملؤمنات

خمفوض ألنه معطوف على املخفوض أيضاً، وعالمة خفضه الفتحة نيابة : سامل كما عرفت أيضاً، وأمحد
  .ينصرف، واملانع له من الصرف العلمية ووزن الفعلعن الكسرة، ألنه اسم ال 

)١/٤٩(  

  



وأما اجلزمبالسكونفأنت تعلم أن اجلزم خمتص بالفعل املضارع، فإن كان صحيح اآلخر فإن جزمه 
: حرف نفي وجزم وقلب، ويسافر: فلم" مل يسافر خالد : " بالسكون كما هو األصل يف اجلزم، ومثاله

فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، : ة جزمه السكون، وخالفعل مضارع جمزوم بلم، وعالم
ومل يدع " ، "مل يسع بكر : " وإن كان الفعل املضارع معتل اآلخر كان جزمه حبذف حرف العلة، ومثاله

والضمة " يدع " والفتحة قبلها دليل عليها، وحذف الواو من" يسع " فكل من " ومل يقض ما عليه " ، "
  .والكسرة قبلها دليل عليها " يقض "  عليها، وحذف الياء من قبلها دليل

  املعربات باحلروف
التثنية، ومجع املذكر السامل، واألمساء اخلمسة، واألفعال : والذي يعرب باحلروف أربعة أنواع: قال

  .يفعالن، وتفعالن، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلني : اخلمسة، وهي
 الشياء اليت تعرب باحلروف، واحلروف اليت تكون عالمة على :القسم الثاين من املعربات: وأقول

  :األلف والواو والياء، والنون، والذي يعرب ذه احلروف أربعة أشياء: اإلعراب أربعة، وهي
  "املصران، واحملمدان، والبكران، والرجالن "  ـ التثنية، واملراد ا املثىن، ومثاله ١
  "ملسلمون، والبكرون، واحملمدون ا"  ـ مجع املذكر السامل، ومثاله ٢
  " .أبوك، وأخوك، ومحوك، وفوك، وذو مال : "  ـ األمساء اخلمسة وهي٣
  ".يضربان، وتكتبان، ويفهمون، وحتفظون، وتسهرين : "  ـ األفعال اخلمسة ومثاهلا٤

  وسيأيت بيان إعراب كل واحد من هذه الشياء األربعة تفصيالً
  إعراب املثىن

  .ة فترفع باأللف، وتنصب وختفض بالياء فأما التثني: قال
املثىن كما علمت، وقد عرفت فيما : ، وهي"التثنية " األول من األشياء اليت تعرب باحلروف : وأقول

  .سبق تعريف املثىن

)١/٥٠(  

  

أن يرفع باأللف نيابة عن الضمة، وينصب وخيفض بالياء املفتوح ما قبلها املكسور ما بعدها : وحكمه
لفتحة أو الكسرة، ويوصل به بعد األلف أو الياء نون تكون عوضاً عن التنوين الذي يكون يف نيابة عن ا

  .االسم املفرد، وال حتذف هذه النون إال عند اإلضافة
مرفوع ألنه " ورجالن " ، "القاضيان " فكل من " حضر القاضيان، وقال رجالن " فمثال املثىن املرفوع 

  . عن الضمة، ألنه مثىن، النون عوض عن التنوين يف االسم املفرد فاعل، وعالمة رفعه األلف نيابة
" واملتكاسلني " ، "املؤدبني " فكل من " أحب املؤدبني، وأكره املتكاسلني " ومثال املثىن املنصوب 



منصوب، ألنه مفعول به، وعالمة نصبه الياء املفتوح ما قبلها املكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة، ألنه 
  .والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد مثىن، 

خمفوض، " فكل من الفارسني والفرسني " نظرت إىل الفارسني على الفرسني " ومثال املثىن املخوض 
لدخول حرف اخلفض إليه، وعالمة خفضه الياء املفتوح ما قبلها املكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة، 

  .السم املفرد ألنه مثىن، والنون عوض عن التنوين يف ا
  إعراب مجع املذكر السامل

  .وأما مجع املذكر السامل فريفع بالواو، وينصب وخيفض بالياء : قال
وقد عرفت فيما سبق تعريف مجع " مجع املذكر السامل " الثاين من الشياء اليت تعرب باحلروف : وأقول

بالياء املكسور ما قبلها املفتوح أن يرفع بالواو نيابة عن الضمةوينصب وخيفض : وحكمه.املذكر السامل 
ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة، ويوصل به بعد الواو أو الياء نون تكون عوضاً عن التنوين يف 

  .االسم املفرد، وحتذف هذه النون عند اإلضافة كنون املثىن
املسلمون "  فكل من "أفلح اآلمرون باملعروف " و " حضر املسلمون " فمثال مجع املذكر السامل املرفوع 

مرفوع ألنه فاعل وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمةن ألنه مجع مذكر سامل، والنون " اآلمرون " و " 
  .عوض عن التنوين يف االسم املفرد

)١/٥١(  

  

ورضي اهللا " ، "احترمت اآلمرين باملعروف " ، و"رأيت املسلمني " ومثال مجع املذكر السامل املنصوب 
خمفوض، لدخول حرف اخلفض عليه، وعالمة خفضه " املؤمنني " ، "اآلمرين " فكل من "  عن املؤمنني

  .الياء املكسور ما قبلهااملفتوح ما بعدها، ألنه مجع مذكر سامل، والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد
  إعراب األمساء اخلمسة

  . بالياء وأما األمساء اخلمسة فترفع بالواو، وتنصب باأللف، وختفض: قال
وقد سبق بياا وبيان شروط إعراا "األمساء اخلمسة " الثالث من األشياء اليت تعرب باحلروف : وأقول

  .هذا اإلعراب 
أن ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب باأللف نيابة عن الفتحة وختفض بالياء نيابة عن : وحكمها
  .الكسرة

  "حضر أبوك من سفره " و " ك أبوك فأطعه إذا أمر" فمثال األمساء اخلمسة املرفوعة 
مرفوع، ألنه فاعل، وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة، ألنه من األمساء " أخوك " و " أبوك " فكل من 

  .اخلمسة، والكاف مضاف إليه، مبين على الفتح يف حمل خفض 



أخاك منصوب، ألنه مفعول فكل من أباك و" أطع أباك، وأحبب أخاك " ومثال األمساء اخلمسة املنصوبة 
به، وعالمة نصبه األلف نيابة عن الفتحة، ألنه من األمساء اخلمسة، والكاف مضاف إليه، مبين على 

  .الفتح يف حمل جر، كما سبق 
فكل من أبيك وأخيك خمفوض، " استمع إىل أبيك، أشفق على أخيك " ومثال األمساء اخلمسة املخفوضة 

ة خفضه الياء نيابة عن الكسرة، ألنه من األمساء اخلمسة، والكاف لدخول حرف اخلفض عليه، وعالم
  .مضاف إليه كما سبق 

  إعراب األفعال اخلمسة
  .وأما األفعال اخلمسة فترفع بالنون، وتنصب وجتزم حبذفها : قال

وقد عرفت فيما سبق حقيقة األفعال " األفعال اخلمسة " الرابع من األشياء اليت تعرب باحلروف : وأقول
  .اخلمسة

أا ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وجتزم حبذف هذه النون نيابة عن الفتحة أو : وحكمها
  .السكون

)١/٥٢(  

  

فكل منها فعل مضارع مرفوع، لتجرده من " تفهمان " و " تكتبان " فمثال األفعال اخلمسة املرفوعة 
ري األثنني فاعل، مبين على السكون يف حمل الناصب واجلازم، وعالمة رفعه ثبوت النون، واأللف ضم

  .رفع 
فكل منهما فعل مضارع منصوب بلن، " ولن تفشال " و " لن حتزنا " ومثال األفعال اخلمسة املنصوبة 

  .وعالمة نصبه حذف النون، واأللف ضمري األثنني فاعل مبين على السكون يف حمل رفع 
فكل منهما فعل مضارع جمزوم بلم، وعالمة " مل تفهما "  و "مل تذاكرا " ومثال األفعال اخلمسة ازومة 

  .جزمه حذف النون، واأللف ضمري األثنني فاعل مبين على السكون يف حمل رفع 
  مترينات

  : ـ ضع كل كلمة من الكلمات اآلتية يف مجلة مفيدة، حبيث تكون منصوبة وبني عالمة نصبها ١
طن، املدرسة، الثوبان، املخلصون، املسلمات، أيب، العلى، اجلو، الغبار، الطريق، احلبل، مشتعلة، الق

  .الراضي 
  : ـ ضع كل كلمة من الكلمات اآلتية يف مجلة مفيدة، حبيث تكون خمفوضة، وبني عالمة خفضها٢

أبوك، املهذبون، القائمات بواجبهن، املفترس، أمحد، مستديرة، الباب، النخلتان، الفأرتان، القاضي، 
  .الورى 



أبويه، : ل كلمة من الكلمات اآلتية يف مجلة مفيدة، حبيث تكون مرفوعه، وبني عالمة رفعها ـ ضع ك٣
  .املصلحني، املرشد، الغزاة، اآلباء، األمهات، الباقي، ابين، أخيك 

 ـ بني يف العبارات تآلتية املرفوع واملنصوب وازوم من األفعال، واملرفوعواملنصوب واملخفوض من ٤
  :ع كل واحد عالمة إعرابهاألمساء، وبني م

ومن هم؟ : عليك بأهل العذر، قال: استشار عمر بن عبد العزيز يف قوم يستعملهم، فقال له أصحابه" 
  ".قد اجتهد عمر : الذين إن عدلوا فهو ما رجوت، وإن قصروا قال الناس: قال

)١/٥٣(  

  

فيك : وال أنا فقيه، فقال الرشيدإين ال أحسن القضاء : أحضر الرشيد رجالً ليوليه القضاء، فقال له" 
لك شرف والشرف مينع صاحبه من الدناءة، ولك حلم مينعك من العجلة، ومن مل يعجل : ثالث خالل

قل خطؤه، وأنت رجل تشاور يف أمرك، ومن شاوركثر صوابه، وأما الفقه فسينضم إليك من تتفقه به، 
  ".فوىل فما وجدوا فيه مطعناً 

مث استعمل كل مثىن يف مجلتني مفيدتني حبيث يكون يف واحدة من اجلملتني  ـ ثن الكلمات اآلتية، ٥
  .مرفوعاً، ويف الثانية خمفوضاً 

  .الدواة، الوالد، احلديقة، القلم، الكتاب، البلد، املعهد 
 ـ امجع الكلمات اآلتية مجع مذكر ساملاً، واستعمل كل مجع يف مجلتني مفيدتني حبيث يكون مرفوعاً يف ٦

  : ومنصوباً يف األخرىإحدامها
  .الصاحل، املذاكر، الكسل، املتقي، الراضي، حممد 

 ـ ضع كل فعل من األفعال املضارعة اآلتية يف ثالث مجل مفيدة، بشرط أن يكون مرفوعاً يف ٧
  :إحداها، ومنصوباً يف الثانية، وجمزوماً يف الثالثة

  .ن يلعب، يؤدي واجبه، يسأمون، حتضرين، يرجوا الثواب، يسافرا
  أسئلة

إىل كم قسم تنقسم املعربات؟ ما هي املعربات اليت تعرب باحلركات؟ ما هي املعربات اليت تعرب 
. باحلروف، مثل لإلسم املفرد املنصرف يف حالة الرفع والنصب واخلفض، ومثل جلمع التكسري كذلك

مباذا خيفض االسم . خلفضمباذا ينصب مجع املؤنث السامل ؟ مثل جلمع املؤنث السامل يف حالة النصب وا
مباذا جيزم الفعل .الذي ال ينصرف؟ مثل لالسم الذي ال ينصرف يف حالة اخلفض وارفع والنصب

ما هي املعربات اليت تعرب باحلروف؟ . املضارع املعتل اآلخر؟ مثل للمضارع املعتل اآلخر يف حالة اجلزم
املذكر السامل؟ ومباذا ينصب وخيفض؟ ومثل ومباذا يرفع املثىن؟ ومباذا ينصب وخيفض؟ مباذا يرفع مجع 



مباذا تعرف األمساء اخلمسة يف حالة الرفع والنصب؟ ومباذا ختفض؟ مثل . جلمع املذكر السامل كذلك
  .لألمساء اخلمسة يف حالة الرفع والنصب، ومثل لألفعال اخلمسة يف أحواهلا الثالثة 

  األفعال وأنواعها

)١/٥٤(  

  

  .ضرب ويضرب وأضرب: ماض، ومضارع، وأمر، حنو: فعال ثالثةاأل" باب األفعال : " قال
  :ينقسم الفعل إىل ثالثة أقسام: وأقول

ضرب ونصر، وفتح، : " املاضي، وهو ما يدل على حصول شيء قبل زمن املتكلم، حنو: القسم األول
  " .وعلم، وحسب،وكرم 

  أو بعده، حنواملضارع، وهو ما دل على حصول شيء يف زمن التكلم، : القسم الثاين
  ".يضرب، وينصر، ويفتح، ويعلم، وخيسب، ويكرم " 

واضرب، وانصر، وافتح، : " األمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، حنو: القسم الثالث
  " .واعلم، واحسب، واكرم 

وقد ذكرنا لك يف أول الكتاب هذا التقسيم، وذكرنا لك معه عالمات كل قسم من هذه األقسام 
  .ثالثة ال

  أحكام الفعل
فاملاضي مفتوح اآلخر أبداً، واألمر جمزوم أبداً، واملضارع ما كان يف أوله إحدى الزوائد األربع : قال

  .، وهو مرفوع أبداً، حىت يدخل عليه ناصب أو جازم "أنيت " اليت جيمعها قولك 
  .ا بعد أن بني املصنف أنواع األفعال شرع يف بيان أحكام كل نوع منه: وأقول

  .فحكم الفعل املاضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر، وإما مقدر
أما الفتح الظاهر ففي الصحيح اآلخر الذي مل يتصل به واو اجلماعة، وال ضمري رفع متحرك وكذلك يف 

سافرت زينب، وحضرت سعاد : " ، وحنو"أكرم، وقدم، وسافر : " كل ما كان أخره واواً أو ياًء، حنو
  "سرو، وبذو : " ، وحنو"رضي، وشقي : " حنو، و"

)١/٥٥(  

  

وأما الفتح املقدر فهو على ثالثة أنواع، ألنه إما أن يكون مقدراً للتعذر، وهذا يف كل ما كان آخره 
فكل منهما فعل مضارع مبين على فتح مقدرعلى األلف منع من ظخوره " دعا، وسعى : " ألفاً، حنو



: " الفتح مقدراً للمناسبة، وذلك يف كل فعل ماض اتصل به واو اجلماعة، حنوالتعذر، وإما أن يكون 
فكل منهما فعل ماض مبين على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال احملل " كتبوا، وسعدوا 

حبركة املناسبة، وواو اجلماعة مع كل منهما فاعل مبين على السكون يف حمل رفع، وإما أن يكون الفتح 
 لدفع كراهة توايل أربع متحركات، وذلك يف كل فعل ماض اتصل به ضمري رفع متحرك، كتاء مقدراً

فكل واحد من هذه األفعال " كتبت، وكتبت، وكتبت، وكتبنا، وكتنب : " الفاعل ونون النسوة، حنو
فعل ماض مبين على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال احملل بالسكون العارض لدفع كراهة 

أو النون فاعل، مبين على الضم أو " نا " ايل أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاء، أو تو
  .الفتح، أو الكسر، أو السكون يف حمل رفع 

  .البناء على ما جيزم به مضارعه : وحكم فعل األمر
لسكون إما فإن كان مضارعه صحيح اآلخر، وجيزم بالسكون، كان األمر مبنياً على السكون، وهذا ا

أن يكون صحيح اآلخر ومل يتصل به شيء، : ظاهر، وإما مقدر، فالسكون الظاهر له موضعان، أحدمها
: وحنو" اكتنب " و " اضربن " ، وكذلك "اكتب " ، و "اضرب : " أن تتصل به نون النسوة حنو: والثاين

 " نو " اضرب " نباكت. "  
ذف حرف العلة، فاألمر منه يبىن على حذف حرف العلة، وإن كان مضارعه معتل اآلخر فهو جيزم حب

  " .اسع " و " افض " و " ادع " حنو 
" وإن كان مضارعه من األفعال اخلمسة فهو جيزم حبذف النون، فاألمر منه يبىن على حذف النون، حنو 

  " .اكتيب " و " اكتبوا " و "اكتبا 
  :ئد من أربعة أحرف جيمعها قولكوالفعل املضارع عالمته أن يكون يف أوله حرف زا

 " أو قولك " أنيت " نأيت " أو قولك " أتني " أو قولك " نأيت"  

)١/٥٦(  

  

والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه، أو للمتكلم الذي " أفهم " فاهلمزة للمتكلم مذكراً أو مؤنثاً، حنو 
  " .زينب واجبها تفهم : " ، وحنو"أنت تفهم يا حممد واجبك : " يكون معه غريه، حنو

أو كان " أكل، ونقل، وتفَلَ، وينع : " فإن مل تكن هذه احلروف زائدة، بل كانت من أصل الفعل، حنو
كان الفعل ماضياً ال " أكرم، وتقدم : " احلرف زائداً، لكنه ليس للداللة على املعىن الذي ذكرناه، حنو

  .مضارعاً 
 به نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة أو نون النسوة، فإن أنه معرب ما مل تتصل: وحكم الفعل املضارع

وإن ) ١((لَيسجنن وليكُوناً من الصاغرِين: ( اتصلت به نون التوكيد بين معها على الفتح، حنو قوله تعاىل



 وإذا كان معرباً ،)٢((والْوالدات يرضعن أَوالدهن ( اتصلت به نون النسوة بين معها على السكون،
فعل مضارع مرفوع لتجرده : ، فيفهم"يفهم حممد : " فهو مرفوع ما مل يدخل عليه ناصب أو جازم، حنو

  .فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة : من الناصب و اجلازم، وعالمة رفع الضمة الظاهرة، وحممد
فعل : ستقبال، وخييبحرف نفي ونصبوا: فلن" لن يخيب جمتهد : " فإن دخل عليه ناصب نصبه، حنو

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: مضارع جمزوم بلن، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وجمتهد
فعل : حرف نفي وجزم وقلب، وجيزع: فلم" مل جيزع إبراهيم : " وإن دخل عليه جازم جزمه، حنو

  .مة رفعه الضمة الظاهرة فاعل مرفوع، وعال: مضارع جمزوم بلم، وعالمة جزمه السكون، وإبراهيم
  أسئلة

)١/٥٧(  

  

إىل كم قسم ينقسم الفعل؟ ما هو الفعل املاضي؟ما هو الفعل املضارع؟ ما هو فعل األمر؟مثل لكل قسم 
مىت يكون الفعل املاضي مبنياً على الفتح الظاهر؟ مثل لكل موضع يبىن . من أقسام الفعل خبمسة أسئلة

مىت يكون الفعل املاضي مبنياً على فتح مقدر؟ مثل لكل .هر مبثالنيفيه الفعل املاضي على الفتح الظا
موضع يبىن فيه الفعل املاضي على فتح مقدرمبثالني، وبني سبب التقدير فيهما، مىت يكون فعل األمر مبنياً 
على السكون الظاهر؟ مثل لكل موضع يبىن فيه فعل األمر على السكون الظاهر مبثالني، مىت يبىن الفعل 

مر على السكون املقدر؟ مثل لذلك مبثالني، مىت يبىن فعل األمر على حذف حرف العلة ؟ ومىت يبىن األ
على حذف النون؟ مع التمثيل، ما عالمة الفعل املضارع؟ ما هي املعاين اليت تأيت هلا مهزة املضارعة؟ وما 

ل املضارع على الفتح؟ ومىت هي املعاين اليت هلا نون املضارعة؟ ما حكم الفعل املضارع؟ مىت يبىن الفع
  يبىن على السكون؟ ومىت يكون مرفوعاً ؟

  نواصب املضارع
أن، ولن، وإذن، وكي، والم كي، والم اجلحود، وحىت، واجلواب بالفاء : فالنواصب عشرة، وهي: قال

  .والواو، وأو 
سم ينصب ق: األدوات اليت ينصب بعدها الفعل املضارع عشرة أحرف وهي على ثالثة أقسام: وأقول

  .بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازاً، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوباً 
أن، ولن، وإذن، : وهو الذي ينصب الفعل املضارع بنفسه ـ فأربعة أحرف وهي: أما القسم األول

  .وكي
وقوله جل )١( (أَطْمع أَنْ يغفر لي :( فحرف مصدر ونصب واستقبال، ومثاهلا قوله تعاىل: أما أن
: ( ، وقوله تعاىل)٣((إِني لَيحزننِي أَنْ تذْهبوا بِه :( ، وقوله تعاىل)٢( (وأَخاف أَنْ يأْكُلَه الذِّئْب:( ذكره



  )٤((وأَجمعوا أَنْ يجعلُوهُ 
لَن نبرح :(  تعاىلوقوله) ١((لَن نؤمن لَك :( فحرف نفي ونصب واستقبال، ومثاله قوله تعاىل" لن " أما 

 هلَي( ، وقوله تعاىل)٢((ع: الُوا الْبِرنت ٣( (لَن. (  

)١/٥٨(  

  

  :فحرف جواب وجزاء ونصب، ويشترط لنصب املضارع ا ثالثة شروط" إذن " وأما 
  .أن تكون إذن يف صدر مجلة اجلواب : األول
  .بالأن يكون املضارع الواقع بعدها داالً على اإلستق: الثاين

النافية ومثال املستوفية " ال " أن ال يفصل بينها وبني املضارع فاصل غري القسم أو النداء أو : الثالث
، ومثال املفصولة "إذن تنجح : " فتقول له"سأجتهد يف دروسي : " للشروط أن يقول لك أحد إخوانك

  :، ومثال املفصولة بالنداء أن تقول"إذن واهللا تنجح " بالقسم أن تقول 
إذن : " أو تقول" إذن ال خييب سعيك : " ، ومثال املفصولة بال النافيةأن تقول"إذن يا حممد تنجح " 

  " .واهللا ال يذهب عملك ضياعاً 
: فحرف مصدر ونصب،ويشترط يف النصب ا أن تتقدمها الم التعليل لفظاً، حنوقوله تعاىل" كي " وأما 

، فإذا مل )٥((كَي ال يكُونَ دولَةً :( هذه الالم تقديراً، حنو قوله تعاىل، أو تتقدمها )٤(ِ)لكَيال تأْسوا ( 
  .تتقدمها هذه الالم لفظاً وال تقديراً كان النصب بأن مضمرة، وكانت كي نفسها حرف تعليل

مضمرة جوازاً ـ فحرف واحد " أن " وهو الذي ينصب الفعل املضارع بواسطة : وأما القسم الثاين
:( يل، وعرب عنها املؤلف بالم كي، إلشتراكهما يف الداللة على التعليل، ومثاهلا قوله تعاىلوهو الم التعل

 رأَخا تمو بِكذَن نم مقَدا تم اللَّه لَك رفغي( ،وقوله جل شأنه)٦((ل: نيقافنالْم اللَّه ذِّبعي٧((ل.(  
مضمرة وجوباً ـ فخمسة أحرف " أن " املضارع بواسطة وهو الذي ينصب الفعل : وأما القسم الثالث

ما كَانَ :( فمثال األول قوله تعاىل" مل يكن " أو " مبا كان " الم اجلحود، وضابطها أن تسبق : األول:
 هلَيع متا أَنلَى مع نِنيمؤالْم ذَريل ٨((اللَّه(،  

لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم وال :( ً، ومثال الثاين قوله جل ذكره)٩((هم وما كَانَ اللَّه ليعذِّب:( وقوله سبحانه
  ).١٠((ليهديهم سبِيالً 

)١/٥٩(  

  



وهو يفيد الغاية أوالتعليل، ومعىن الغاية أن ما قبلها ينقضي حبصول ما بعدها حنو " حىت " واحلرف الثاين 
، ومعىن التعليل أن ما قبلها علة حلصول ما بعدها، حنو )١(،(إِلَينا موسى حتى يرجِع :( قول اهللا تعاىل

  ".ذاكر حىت تنجح " قولك لبعض إخوانك 
فاء السببية، وواو املعية، بشرط أن يقع كل منها يف جواب نفي أو طلب أما : واحلرفان الثالث والرابع

  :، وأما الطلب فثمانية أشياء)٢((وتوا ال يقْضى علَيهِم فَيم:( النفي فنحو قوله تعاىل
األمر، والدعاء، والنهي، واالستفهام، والعرض، والتحضيض، والتمين، والرجاء، أما الطلب فهو األمر 

  أو" ذاكر فتنجح : " الصادر من العظيم ملن هو دونه، حنو قول االستاذ لتلميذه
أو " اللهم اهدين فأعمل اخلري : " العظيم، حنو، وأما الدعاء فهو الطلب املوجه من الصغي إىل "وتنجح " 
، وأما اإلستفهام "ويضيع أملك " أو " ال تلعب فيضيع أملك : " ، وأما النهي فنحو"وأعمل اخلري " 

: " ، وأما العرض فهو الطلب برفق حنو"وأمسعها لك " ، أو "هل حفظت دروسك فأمسعها لك : " فنحو
هل أديت : " ، وأما التحضيض فهو الطلب مع حث وإنزعاج حنو "نكرمك" ، أو"أال تزورونا فنكرمك 

، واما التمين فهو طلب املستحيل، أو ما قيه عسرة، حنو "ويشكرك أبوك " أو " واجبك فيشكرك أبوك 
  :قول الشاعر

  ليت الكواكب تدنو يل فأنظمها عقود مدحٍ فما أرضى لكم كلمي
  :ومثله قول اآلخر

يعود الشباب أال ليتيوما فأخربه مبا فعل املشيب   
  :، وأما الرجاء فهو طلب راألمر القريب احلصول حنو"ليت يل ماالً فأحج منه : وحنو

  ".لعل اهللا يشفيين فأزورك " 
  :وقد مجع بعض العلماء هذه األشياء التسعة اليت تسبق الفاء والواو يف بيت واحد هو

  رج، كذاك النفي، قد كمالمر، وادع، وانه، وسل واعرض حلضهم متن، وا
  .وقد ذكر املؤلف أا مثانية، ألنه مل يعترب الرجاء منها 

)١/٦٠(  

  

: ، وضابط األوىل"إىل " أو مبعىن " إال " ويشترط يف هذه الكلمة أن تكون مبعىن " أو " احلرف اخلامس 
  ،"ألقتلن الكافرأو يسلم : " أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة، حنو

  :أن يكون ما بعدها ينقضي شيئاً فشيئاً، حنو قول الشاعر: يةوضابط الثان
  ألستسهلن الصعب أو أدرك املُىن فما انقادت اآلمال إال لصابر

  مترينات



  . ـ أجب عن كل مجلة من اجلمل اآلتية جبملتني يف كل واحدة منهما فعل مضارع ١
  أ ـ ما الذي يؤخرك من القرآن؟ هـ ـ أين يسكن خليل؟

  افر غداً؟ و ـ يف أي مترته تقضي يوم العطلة؟ب ـ هل تس
  ج ـ كيف تصنع إذا أردت املذاكرة؟ ز ـ من الذي ينفق عليك؟

  د ـ أي األطعمة حتب؟ ح ـ كم ساعة تقضيها يف املذاكرة؟
  : ـ ضع يف كل مكان من األماكن اخلالية فعالً مضارعاً، مث بني موضعه من اإلعراب وعالمة إعرابه٢

  .نفسه فال يقصر يف واجبه... ط ـ من أراد .  فلم أجدك...أ ـ جئت أمس 
  ... .ي ـ يعز علي أن ... ب ـ يسرين أن 

  .أول العمل.... ك ـ أسرع السري كي ... ج ـ أحببت علياً ألنه 
  .املسيء من العقاب.... ل ـ لن . عمل اليوم إىل غد... د ـ لن 

  ...م ـ ثابري على عملك كي . خالداً... هـ أنتما 
  .على رضا اهللا... ن ـ أدوا واجباتكم كي . معي إىل املترته...  ـ زورتكما لكي و

  ...س ـ اتركوا اللعب . الواجب... ز ـ هانتم هؤالء 
  .عليكم لكلفتكم إدمان العمل... ع ـ لوال أن . أعمالكم... ح ـ ال تكونوا خملصني حىت 

  أسئلة
وما " إذن " وما معىن " لن " وما معىن " أن " ىن ما هي األدوات اليت تنصب املضارع بنفسها؟ ما مع

؟ ما هي األشياء اليت ال يضر "كي " وبعد " إذن " ؟ ما الذي يشترط لنصب املضارع بعد "كي " معىن 
" أن " مضمرة جوازاً؟ مىت تنصب " أن " الناصبة واملضارعة؟ مىت تنصب " إذن " الفصل ا بني 

الناصبة؟ ما هي األشياء اليت جيب أن يسبق " حىت " د؟ ما معىن مضمرة وجوباً؟ ما ضابط الم اجلحو
  .واحداًً منها فاء السببية أو واو املعية؟ مثّل لكل ما تذكره 

  جوازم املضارع

)١/٦١(  

  

يف النهي والدعاء، " ال " مل، وملا، وأمل، وأملا، والم األمر، والدعاء، و : واجلوازم مثانية عشر، وهي: قال
  .ا، وإذ ما، وأي ومىت، وأين، وأيان، وأىن، وحينما، وكيفما، وذاً يف الشعر خاصاًوإن وما ومهم

القسم : األدوات اليت جتزم الفعل املضارع مثانية عشر جازماً، وهذه األدوات تنقسم إىل قسمني: وأقول
  .األول، كل واح فيه جيزم فعالً واحداً، والقسم الثاين كل واحد منه جيزم فعلني

يف النهي " ال " مل، وملا، وأمل، وأملا، والم األمر، والدعاء، و : األول، فستة أحرف، وهيأمت القسم 



  .والدعاء، وكلها حروف بإمجاع النحاة
قُلْ : ( ،وقوله سبحانه)١((لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا : ( فحرف نفي وجزم وقلب، حنو قوله تعاىل" مل " أما 

  ).٢((لَم تؤمنوا 
  :يف النفي واحلزم والقلب، حنو قوله تعاىل" مل " فحرف مثل " ا مل" وأما 

  ).٣((لَما يذُوقُوا عذَابِ ( 
  :زيدت عليه مهزة التقرير، حنو قوله تعاىل" مل " فهو، " أمل " وأما 

 ) كردص لَك حرشن ٤((أَلَم. (  
  ".سن إليك أملّا أح: " زيدت عليه اهلمزة حنو" ملا " فهو " أملا " وأما 

وأما الالم فقد ذكر املؤلف أا تكون لألمر والدعاء، وكل من األمر والدعاء يقصد به طلب حصول 
فليقل خرياً أو : ( الفعل طلباً جازماً، والفرق بينهما أن األمر يكون من األعلى لألدىن، كما يف احلديث

  :، وأما الدعاء فيكون من األدىن لألعلى، حنو)ليصمت 
  ).٥((ضِ علَينا ربكَ ليقْ( 

فقد ذكر املؤلف أا تأيت للنهي والدعاء، وكل منهما يقصد به طلب الكفعن الفعل وتركه، " ال " وأما 
، )٧((ال تقُولُوا راعنا : ( ، وحنو)٦((ال تخف :( والفرق بينهما أن النهي يكون من األعلى لألدىن، حنو

، )٩((ربنا ال تؤاخذْنا :( ، وأما الدعاء فيكون من األدىن لألعلى حنو)٨((ال تغلُوا في دينِكُم( وحنو
  ).١٠((وال تحملْ علَيناإِصراً :( وحنو

)١/٦٢(  

  

وهو ما جيزم فعلني، ويسمى أوهلما فعل الشرط، وثانيهما جواب الشرط وجزاءه، : وأما القسم الثاين
  :وهو على أربعة أنواع

حرف شرط جازم باتفاق النحاة، جيزم : فإن" إن تذاكر تنجح : " وحده، حنو" إن " فهو : النوع األول
األول فعل الشرط والثاين جوابه وجزاؤه، وتذاكر فعل مضارع فعل الشرط جمزوم بإن وعالمة : فعلني

جزمه السكون، وفاعله ضمري مستتر فيه وجوباً تقديره أنت، وتنجح فعل مضارع جواب الشرط 
  .جمزوم بإن وعالمة جزمه السكون، وفاعله ضمري مستتر فيه وجوباً تقديره أنتوجزاؤه، 

من، وما، وأي، ومىت، وأيان، وأين، وأىن، : وهو املتفق على أنه اسم ـ فتسعة أمساء وهي: النوع الثاين
  .وحيثما، وكيفما

فمن يعمل مثقال : ( ىلوقوله تعا" من يذاكر ينجح " ، و "من يكرم جاره يحمد : " قولك" من " فمثال 
  ( .ذرة خرياً يره 



( وما تنفقُوا من خيرٍ يوف إِلَيكُم ( و " ما تقرأ تستفيد منه " و " ما تصنع جتز به : " قولك" ما " ومثال 
.  

  (.لْحسنى أَياً ما تدعوا فَلَه الْأَسماُء ا" ( و " أي كتابٍ تقرأُ تستفيد منه : " قولك" أي " ومثال 
  :و قول الشاعر" مىت تلتفت إىل واجبك تنل رضا ربك : " قولك" مىت " ومثال 

  أنا ابن جال وطالع الثنايا مىت أضع العمامة تعرفوين
  :و قول الشاعر" أيان تلقَنِي أُكرِمك : قولك" أيان " ومثال 

  فأيان ما تعدل به الريح ترتل
: ( وقوله( أَينما يوجهه ال يأْت بِخيرٍ : ( وقوله تعاىل"  تلق صديقاً أينما تتوجه: " قولك" أينما " مثال 

 توالْم رِكْكُمدوا يكُونا تمنأَي)  
  :قول الشاعر" حيثما " ومثال 

  حيثما تستقيم يقدر لك اللـ ــه جناحاً يف غابر األزمان
  "كيفما تكن نيتك يكن ثواب اهللا لك " و " ة كيفما تكن األمة يكن الوال: " قولك" كيفما " ومثال 

  :يف الشعر كما قال املؤلف، وذلك ضرورة حنو قول الشاعر" إذا " ويزاد على هذه األمساء التسعة 
  استعن ما أغناك ربك بالغىن وإذا تصبك خصاصة فتجمل

)١/٦٣(  

  

" حرف واحد وهو وهو ما اختلف يف أنه اسم أو حرف، واألصح أنه حرف ـ فذلك : النوع الثالث
  :ومثله قول الشاعر" إذ ما 

  وإنك إذ ما تأت آم به تلف من إياه تأمر آتياً
" وهو ما اختلف يف أنه اسم أو حرف، واألصح أنه أنه اسم ـ فذلك كلمة واحدة، وهي : النوع الرابع

  :، وقول الشاعر ( فَما نحن لَك بِمؤمنِني مهما تأْتنا بِه من آية لتسحرنا بِها: (ومثاهلا قوله تعاىل" مهما 
  وإنك مهما تعط بطنك سؤله وفرجك ناال منتهى الذم أمجعا

  مترينات
 ـ عني الفعال املضارعة الواقعة يف اجلمل اآلتية، مث بني املرفوع منها واملنصوب وازوم، وبني عالمة ١

  :إعرابه
كثرة الضحك ... إياك أن تشرب وأنت تعب ...  واجبك ال تتوان يف... من يزرع اخلري حيصد اخلري 

من مل يعرف حق ... إن تثابر على العمل تفز ... من يعرض عن اهللا يعرض اهللا عنه ... متيت القلب 
... حيثما يذهب العامل حيترمه الناس ... أينما تسع جتد رزقاً ... الناس عليه مل يعرف الناس حقه عليهم 



إن ... إن تدخر املال ينفعك ... كيفما تكونوا يول عليكم ... أن يكثر املزاح ال جيمل بذي املروءة 
  .ال تكن مهذاراً فتشقى ... مهما تبطن تظهره األيام ... تكن مهمالً تسوء حالك 

 ـ أدخل كل فعل من األفعال املضارعة االتية يف ثالث مجل، بشرط أن يكون مرفوعاً يف واحدة ٢
  .نية، وجمزوماً يف الثالثة منها، ومنصوباً يف الثا

  .تزرع، تسافر، تلعب، تظهر، حتبون، تشربني، تذهبان، ترحو، يهذي، ترضى
  : ـ ضع يف كل مكان من األماكن اخلالية من األمثلة اآلتية آداة شرط مناسبة٣

  .تخف تظهره أفعالُك... د ـ . حتضر حيضر أبوك... أ ـ 
  .ب معكتذهب أذه... هـ . تصاحب أصحابه... ب ـ 
  .و ـ تذاكر فيه ينفعك. تلعب تندم... ج ـ 

  : ـ أكمل اجلمل اآلتية بوضع فعل مضارع مناسب، واضبط آخره٤
  ...و ـ أينما تسر ... أ ـ إن تذنب 

  ...ز ـ كيفما يكن املرء ... ب ـ إن يسقط الزجاج 
  ...ح ـ من يزرين ... ج ـ مهما تفعلوا 

)١/٦٤(  

  

  ...ـ أيان يكن العامل ط ... د ـ أي إنسان تصاحبه 
  ...ي ـ أىن يذهب العلم ... هـ إن تضع امللح يف املاء 

تنتبه إىل الدرس، منسك :  ـ كون مجلتني متناسبتني من اجلمل اآلتية مجلة مبدوءة بآداة شرط تناسبهما٥
سلك الكهرباء، تصل بسرعة، تستفد منه، تركب سيارة، تصعق، تعلق نوافذ حجرتك، تؤد واجبك، 

  . املطر، يفسد اهلواء، يفز برضاء الناس، افتح املظلةيسقط
  أسئلة

إىل كم قسم تنقسم اجلوازم؟ ما هي اجلوازم اليت جتزم فعالً واحداً؟ ما هي اجلوازم اليت جتزم فعلني؟ بني 
األمساء املتفق على امسيتها واحلروف املتفق على حرفيتها من اجلوازم اليت جتزم فعلني، مثل لكل جازم 

  .فعالً واحداً مبثالني، ومثل لكل جازم جيزم فعلني مبثال واحد مبينناً فيه فعل الشرط وجوابهجيزم 
  عدد املرفوعات وأمثلتها

الفاعل، واملفعول الذي مل يسم فاعله، واملبتدأ، : املرفوعات سبعة، وهي) باب مرفوعات األمساء : ( قال
النعت، والعطف، : بع للمرفوع، وهو أربعة أشياءوخربه، واسم كان وأخواا، وخرب إن وأخواا، والتا

  .والتوكيد، والبدل 



موقع الرفع، وموقع النصب، وموقع : قد علمت مما مضى أن االسم املعرب يقع يف ثالثة مواقع: وأقول
اخلفض، ولكل واحد من هذه املواقع عوامل تقتضيه، وقد شرع املؤلف يبني لك ذلك على التفصيل، 

  .ات، ألا األشرف، وقد ذكر أن االسم يكون مرفوعاً يف سبعة مواضع وبدأ بذكر املرفوع
  "، سافر حممد "حضر علي " يف حنو قولك " حممد " و " علي "  ـ إذا كان فاعالً، ومثاله ١
" و " الغصن " ـ أن يكون نائباً عن الفاعل، وهو الذي مساه املؤلف املفعول الذي مل يسم فاعله، حنو ٢

  " .سرق املتاع " و " قطع الغصن : " لكمن قو" املتاع 
  ".علي جمتهد " و " حممد مسافر "  ـ املبتدأ واخلرب، حنو ٤، ٣
و " كان إبراهيم جمتهداً : " من قولك" الربد " و " إبراهيم " أو إحدى أخواا حنو " كان "  ـ اسم ٥
  " .أصبح الربد شديداً " 

)١/٦٥(  

  

إن " و " إن حممداً فاضل : " من قولك" قدير " و " فاضل " حنو أو إحدى أخواا، " إن "  ـ خرب ٦
  ".اهللا على كل شيء قدير 

: " من قولك" كرمي " و " الفاضل : " األول النعت، وذلك حنو:  ـ تابع املرفوع، والتابع أربعة أنواع٧
يان، وعطف عطف ب: ، والثاين العطف، وهو على صنفني"قابلين رجل كرمي " و " زارين حممد الفاضل 

" خالد " ومثال عطف النسق " سافر أبو حفص عمر : " من قولك" عمر " نسق، فمثال عطف البيان 
  " .حضر علي أخوك : " ، من قولك"أخوك " لبدل، ومثاله والرابع ا" زارين األمري نفسه : " من قولك

وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها يف كالم قدمت النعت، مث عطف البيان، مث التوكيد، مث 
  "جاء الرجل الكرمي على نفسه صديقك وأخوه : " البدل، مث عطف النسق، تقول

  تدريب على اإلعراب
  " .مسلم، وكان ربك قديراً، إن اهللا مسيع الدعاء إبراهيم : " أعرب املثلة اآلتية

  اإلجابة
خرب ملبتدأ، مرفوع " خملص " مبتدأ، مرفوع باإلبتداء، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، " إبراهيم "  ـ ١

  .باملبتدأ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة 
ع ا، وعالمة رفعه اسم كان مرفو" رب " فعل ماض ناقص، يرفع االسن وينصب اخلرب، " كان "  ـ ٢

" الضمة الظاهرة، ورب مضاف، والكاف ضمرياملخاطب مضاف إليه، مبين على الفتح يف حمل خفض، 
  .خرب كان منصوب ا، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة " قديراً 

" مسيع " اسم إن منصوب به وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، " اهللا " حرف توكيد ونصب، " إن "  ـ ٣



مضاف إليه، خمفوض " والدعاء " مرفوع به، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، ومسيع مضاف، خرب إن 
  .باإلضافة، وعالمة خفضه الكسرة الظاهره

  أسئلة
يف كم موضع يكون االسم مرفوعاً؟ ما أنواع التوابع؟ واذا اجتمع التوكيد وعطف البيان والنعت 

 تقدمه منها؟ مثل للمبتدأ وخربه مبثالني، مثل لكل فكيف ترتبها ؟ وإذا اجتمعت التوابع كلها فما الذي
  .والفاعل ونائبه مبثالني " إن " وخرب " كان " من اسم 

)١/٦٦(  

  

  .االسم املرفوع املذكور قبله فعله: الفاعل هو) باب الفاعل : ( قال
  .أحدمها لغوي واآلخر إصطالحي : الفاعل له معنيان: وأقول

  .عمن أوجد الفعلأما معناه يف اللغة فهو عبارة 
  .االسم املرفوع املذكور قبله فعله، كما قال املؤلف: وأما معناه يف االصطالح فهو

ال يشمل الفعل وال احلرف، فال يكون واحد منهما فاعالً، وهو يشمل االسم الصريح " االسم " وقولنا 
وإِذْ ( ، (قَالَ نوح ( اىل يف قوله تع" إبراهيم " و " نوح " أما الصريح فنحو : واالسم املؤول بالصريح

 يماهرإِب فَعرا : ( ، وأما املؤل بالصريح حنو قوله تعاىل(يلْنزا أَنأَن هِمكْفي لَمحرف توكيد : ، فأن(أَو
فعل ماض وفاعله، واجلملة يف حمل " أنزلنا " امسه مبين على السكون يف حمل نصب، و " نا " ونصب، و 

أومل يكفهم : والتقدير" يكفي " وما دخلت عليه يف تأويل مصدر فاعل " أن "  و،"أن " رفع خرب 
: ، التقدير فيهما"أعجبين ما صنعت : " ، وقولك"يسرين أن تتمسك بالفضائل: " إنزالنا، ومثاله قولك

  .يسرين متسكك، وأعجبين صنعك
  . منهما فاعالًخيرج ما كان منصوباً أو جمروراً، فال يكون واحد" املرفوع : " وقولنا
وأخواا، فإما مل يتقدمهما فعل البتة، وخيرج " إن " خيرج املبتدأ واسم " املذكورقبله فعله : " وقولنا

وأخواا، فإما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس " كاد " وةأخواا، واسم " كان " أيضاً اسم 
شتان زيد " و " هيهات العقيق "  كاسم الفعلفي حنو فعل واحد منهما، واملراد بالفعلما يشمل شبه الفعل

  .كل منها فاعل: فالعقيق، وزيد مع ما عطف عليه، وأبوك" أقادم أبوك " واسم الفاعل يف حنوه " وعمرو
  أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه

)١/٦٧(  

  



الزيدان، ويقوم قام زيد، ويقوم زيد، قام : ظاهر، ومضمر، فالظاهر حنو قولك: وهو على قسمني: قال
الزيدان، وقام الزيدون، ويقوم الزيدون، وقام الرجال، ويقوم الرجال، وقامت هند، وتقوم هند، وقامت 
اهلندان، وتقوم اهلندان، وقامت اهلندات، وتقوم اهلندات، وتقوم اهلنود، وقام أخوك، وقام غالمي، ويقوم 

  .غالمي، وما أشبه ذلك 
مل يدل على معناه : األول الظاهر والثاين املضمر، فأما الظاهر فهو: ينقسم الفاعل إىل قسمني: وأقول

  .ما ال يدل على املراد منه إال بقرينة تكلم أو خطاب غيبة: بدون حاجة إىل فرينة، وأما املضمر فهو
ه ألنه إما أن يكون مفرداً أو مثىن أو جمموعاً مجعاً ساملاً أو مجع تكسري، وكل من هذ: والظاهر على أنواع

األنواع األربعة إما أن يكون مذكراً وإما أن يكون مؤنثاً، فهذه مثانية أواع، وأيضاً فإما أن يكون إعرابه 
بضمة ظاهرة أو مقدرة، وإما أن يكون إعرابه بالروف نيابة عن الضمة، وعلى كل هذه األحوال إما أن 

  .يكون الفعل ماضياً، وإما أن يكون مضارعاً
يسافر " ومع املضارع " حضر الصديقان، وحضر خالد " مع الفعل املاضي : ملذكرفمثال الفاعل املفرد ا
  " .حممد، وحيضر خالد 

، ومع الفعل املضارع "حضر الصديقان، وسافر األخوان " مع الفعل املاضي : ومثال الفاعل املثىن املذكر
  " .حيضر الصديقان، ويسافر األخوان " 

  ".حضر احملمدون، وحيج املسلمون " ذكر مع الفعل املاضي ومثال الفاعل اموع مجع تصحيح مل
  " .حضر األصدقاء، سافر الزعماء " ومثال الفاعل اموع مجع تكسريوهو مذكرـ 

" ومع الفعل املضارع " حضرت هند، وسافرت سعاد " مع الفعل املاضي : ومثال الفاعل املفرد املؤنث
  ".حتضر هند، وتسافر سعاد 

حتضر " ومع املضارع " حضرت اهلندان، وسافرت الزينبان " مع املاضي : ثىن املؤنثومثال الفاعل امل
  ".اهلندان، وتسافر الزينبان 

ومع " حضرت اهلندات، وسافرت الزينبات " مع املاضي : ومثال الفاعل اموع مجع تصحيح ملؤنث
  "حتضر اهلندات، وتسافر الزينبات " املضارع 

)١/٦٨(  

  

ومع " حضرت اهلنود، وسافرت الزيانب " مع املاضي : موع مجع تكسري، وهو ملؤنثومثال الفاعل ا
  " .حتضر اهلنود، وتسافر الزيانب " املضارع 

ومثال الفاعل الذي إعرابه الضمة الظاهرة مجيع ما تقدم من األمثلة ما عدا املثىن املذكر واملؤنث ومجع 
  .التصحيح ملذكر



حضر الفىت، سافر القاضي، أقبل صديقي " مع الفعل املاضي : ضمة املقدرةومثال الفاعل الذي إعرابه بال
  " .حيضر الفىت، ويسافر القاضي، ويقبل صديق " ، ومع الفعل املضارع "

ومثال الفاعل الذي إعرابه باحلروف النائبة عن الضمة ما تقدم من أمثلة الفاعل املثىن املذكر أو املؤنث، 
" حضر أبوك، سافر أخوك " مع املاضي : تصحيح ملذكر، ومن أمثلته أيضاًوأمثلة الفاعل اموع مجع 

  " .حيضر أبوك، ويسافر أخوك " ومع املضارع 
  أنواع الفاعل املضمر

ضربت، وضربنا، وضربت، وضربت، وضربتما، وضربتم، : " واملضمر اثنا عشر، حنو قولك: قال
وضربت، وضربا، وضربوا، وضربن ،وضربنت، وضرب  

قد عرفت فيما تقدم املضمر ما هو، واآلن نعرفك أنه على اثىن عشر نوعاً، وذلك ألنه إما أن : قولوأ
يدل على متكلم، وإما أن يدل على خماطب، وإما أن يدل على غائب، والذي يدل على متكلم، يتنوع 

ل على خماطب أو ألنه إما أن يكون املتكلم واحداً، وإما أن يكون أكثر من واحد، والذي يد: إىل نوعني
غائب يتنوع كل منهما إىل مخسة أنواع، ألنه إما أن يدل على مفرد مذكر، وإما أن يدل على مفردة 

مؤنثة، وإما أن يدل على مثىن مطلقاً، وإما أن يدل على مجع مذكر، وإما أن يدل على مجع مؤنث، 
  .فيكون اموع اثىن عشر 

  " .ضربت، حفظت، اجتهدت " و مؤنثاً فمثال ضمري املتكلم الواحد، مذكراً كان أ
ضربنا، حفظنا، اجتهدنا " ومثال ضمري املتكلم املتعدد أو الواحد الذي يعظم نفسه ويرتهلا مرتلة اجلماعة 

."  
  " .ضربت، حفظت، اجتهدت " ومثال ضمري املخاطب الواحد املذكر 
  ." ضربت، حفظت، اجتهدت " ومثال ضمري املخاطبة الواحدة املؤنثة 

)١/٦٩(  

  

  " .ضربتما، حفظتما، واجتهدمتا " ومثال ضمري املخاطبني األثنني مذكرين أو مؤنثتني 
  " .ضربتم، وحفظتم، واجتهدمت " ومثال ضمري املخاطبني من مجع الذكور 

  " .ضربنت، حفظنت، اجتهدتن " ومثال ضمري املخاطبات من مجع املؤنثات 
يف " حفظت " و " هند ضربت أختها : " يف قولك" ب ضر" ومثال ضمري الواحد املذكر الغائب 

  "زينب اجتهدت يف عملها : " يف قولك" اجتهدت " و " سعاد حفظت درسها " " قولك
أو " احملمدان ضربا بكراً : " يف قولك" ضربا " ومثال ضمري الغائبني مذكرينمذكرين كانا أو مؤنثني 

اهلندان : " أو قولك" احملمدان حفظا درسهما : "  قولكيف" حفظا " و " اهلندان ضربتا عامراً : " قولك



" و " الزينبان اجتهدتا " أو قولك " البكران اجتهدا : " من حنو قولك" اجتهد " و " حفظتا درسهما 
  " .احملمدان قاما بواجبهما : " يف حنو قولك" قاما 

حفظوا " و " ل ضربوا أعداءهم الرجا: " من حنو قولك" ضربوا " ومثال ضمري الغائبني من مجع الذكور 
  " .التالميذ اجتهدوا : من حنو قولك" اجتهدوا " و " التالميذ حفظوا دروسهم : " من حنو قولك" 

" وكذا " الفتيات ضربن عدوان : " من حنو قولك" ضربن " ومثال ضمري الغائبات من مجع اإلناث 
  :من حنو قولك" اجنهدن " وكذا " النساء حفظن أمانان " من حنو قولك " حفظن 

  " .البنات اجتهدن " 
الذي ال : وتعريفه أنه هو" الضمري املتصل " وكل هذه األنواع األثىن عشر السابقة يسمى الضمري فيها 

  .يف حالة االختيار " إال " يبتدأ به الكالم وال يقع بعد 
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يف " إال " الذي يبتدأ به ويقع بعد :  وهو"الضمري املنفصل " ومثلها يأيت يف نوع آخر من الضمري يسمى 
وما ضرب " ، "ما ضرب إال أنت " و " ما ضرب إال حنن " و " ما ضرب إال أنا " حالة االختيار، تقول 

 وما ضرب إال " ، "وما ضرب إال أننت " ، "وما ضرب إال أنتم " ، "وما ضرب إال أنتما " ، "إال أنت
وعلى " ما ضرب إال هن " ، "ما ضرب إال هم " ، "ضرب إال مها ما " ، "وما ضرب إال هي " ، "هو 

  .وسيأيت بيان أنواع الضمري املنفصل بأوسع من هذه اإلشارة يف باب املبتدأ واخلرب . هذا جيري القياس
  مترينات

 ـ اجعل كل اسم من األمساء اآلتية فاعالً يف مجلتني، بشرط أن يكون الفعل ماضياً يف إحدامها، ١
  :اً يف األخرى ومضارع

  .أبوك، صديقك، التجار، املخلصون، ابين، األستاذ، الشجرة، الربيع، احلصان 
  : ـ هات مع كل فعل من األفعال اآلتية امسني، واجعل كل واحدا منهما فاعالً له مجلة مناسبة٢

  .حضر، اشترى، يربح، ينجو، جنح، أدى، أمثرت، أقبل، صهل 
  :اآلتية جبملة مفيدة مشتملة على فعل وفاعل ـ أجب عن كل سؤال من األسئلة ٣

  أ ـ مىت تسافر؟ هـ ماذا تصنع ؟
  بـ أين يذهب صاحبك ؟ و ـ مىت ألقاك ؟

  ج ـ هل حضر أخوك ؟ ز ـ أيان تقضي فصل الصيف ؟
  د ـ كيف وجدت الكتاب ؟ ح ـ ما الذي تدرسه ؟

  .عل  ـ كون من الكلمات اآلتية مجالً تشتمل كل واحدة منها على فعل وفا٤



  .جنح، فاز، فاض، أينع، اتهد، املخلص، الزهر، النيل، التاجر
  تدريب على اإلعراب

  :إعرب اجلمل اآلتية
  .حضر حممد، سافر املرتضى، سيزورنا القاضي، أقبل أخي 

  اجلواب
فاعل مرفوع، : فعل ما ض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، حممد:  ـ حضر حممد ـ حضر١

  .الضمة الظاهرة يف آخره وعالمة رفعه 
  فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب،:  ـ سافر املرتضى ـ سافر٢

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر: املرتضى

)١/٧١(  

  

فعل مضارع مرفوع : السني حرف دال على التنفيس، يزور:  ـ سيزورنا القاضي ـ سيزورنا٣
ضمري مفعول به مبين على السكون يف : لتجرده من الناصب واجلازم، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، ونا

  .حمل نصب، والقاضي فاعل مرفوع، وعالمة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل 
 فاعل مرفوع،: فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، وأخ:  ـ أقبل أخي ـ أقبل٤

وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة املناسبة، وأخ مضاف وياء 
  .املتكلم ضمري مضاف إليه مبين على السكون يف حمل جر 

  أسئلة
ما هو الفاعل لغة وإصطالحاً؟ مثل للفاعل الصريح مبثالني، والفاعل املؤول بالصريح مبثالني، مثل لفاعل 

فعل مبثالني، وللفاعل املرفوع باسم فاعل مبثالني، إىل كم قسم ينقسم الفاعل؟، ما هو املرفوع باسم 
الظاهر؟، ما هو املضمر؟ إىل كم قسم ينقسم املضمر؟ على كم نوع يتنوع الضمري املتصل؟ ما هو 

 عليه الضمري املنفصل؟ مثل للضمري املنفصل الواقع فاعالً باثين عشر مثاالً منوعة، وبني ما يدل الضمري
  .يف كل منها 

من .... يا قومنا أجيبوا داعي اهللا ... اشترى علي كتاباً ... كتب حممود درسه : ـ اعرب اجلمل االتية
  .عمل صاحلاً فلنفسه 

  النائب عن افاعل
  .االسم، املرفوع، الذي مل يذكر معه فاعله : وهو) باب املفعول الذي مل يسم فاعله : ( قال

حفظ خليل " وحنو " قطع حممود الغصن " م مؤلفاًمن فعل وفاعل ومفعول به، حنوقد يكون الكال: وأقول



وقد حيذف املتكلم الفاعل من هذا الكالم ويكتفي بذكر الفعل واملفعول، وحينئذ جيب عليه أن " الدرس 
 يغري صورة الفعل، ويغري صورة املفعول أيضاً، أما تغري صورة الفعل فسيأيت الكالم عليه، وأما تغيري

من وجوب تأخريه عن : صورة املفعول فإنه ب أن كان منصوباً يصريه مرفوعاً، ويعطيه أحكام الفاعل
املفعول الذي مل " أو " نائب الفاعل " الفعل، وتأنيث فعله له إن كان مؤنثاً، وغري ذلك، ويسمى حينئذ 

  " .يسم فاعله 
  تغيري الفعل بعد حذف الفاعل
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ماضياً ضم أوله، وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعاً ضم أوله وفتح ما قبل فإن كان الفعل : قال
  .آخره 

ذكر املصنف يف هذه العبارات التغيريات اليت حتدث يف الفعل عند حذف فاعلهوإسناده إىل : أقول
قطع : " املفعول، وذلك أنه إذا كان الفعل ماضياً ضم أوله وكسر احلرف الذي قبل آخره، فتقول

" وإن كان الفعل مضارعاً ضم أوله وفتح احلرف الذي قبل آخره، فتقول " حفظ الدرس " و " الغصن 
  " .ويحفَظُ الدرس " ، "يقطَع الغصن 

  أقسام نائب الفاعل
أُكرم " ، "يضرب زيد " ، "ضرب زيد " ظاهر، ومضمر، فالظاهر حنو قولك : وهو على قسمني: قال

" ، "وضربت " ، "ضربنا " ، "ضربت " اثنا عشر، حنو قولك واملضمر ". يكرم عمرو " ، "عمرو 
 م، "وضربتم " ، "وضربتما " ، "وضربتربتربنت " ، وضرب "ضربا " ، "ضربت " ، "، ضوض" ، "

  "ضربن " ، "ضربوا 
ينقسم نائب الفاعل ـ كما انقسم الفاعل ـ إىل ظاهر ومضمر، واملضمر إىل متصل ومنفصل : أقول

اثنان للمتكلم، ومخسة للمخاطب، ومخسة للغائب، وقد ذكرنا : ع كل قسم من الضمري اثنا عشروأنوا.
  .تفصيل ذلك كله يف باب الفاعل، فال حاجة بنا إىل تكراره هنا 

  تدريب على اإلعراب
  .يحترم العامل، أُهني اجلَاهلُ : إعرب اجلملتني اآلتيتني

  اجلواب
لمجهول، مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، وعالمة رفعه الضمة فعل مضارع مبين ل:  ـ يحترم١

  .نائب فاعل، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : الظاهرة، العامل
٢نيفعل ماض مبين للمجهول، مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب :  ـ أُه.  



  .نائب فاعل، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : اجلاهل
  مترينات

ـ كل مجلة من اجلمل اآلتية مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول، فاحذف الفاعل واجعل املفعول نائباً  ١
  .عنه، واضبط الفعل بالشكل الكامل

قطع حممود زهرة، اشترى أخي كتاباً، قرأ إبراهيم درسه، يعطي أيب الفقراء، يكرم الستاذ اتهد، يتعلم 
  .ابين الرماية، يستغفر التائب ربنا 

)١/٧٣(  

  

  : ـ اجعل كل اسم من األمساء اآلتية نائباً عن الفاعل يف مجلة مفيدة٢
  .الطبيب، النمر، النهر، الفأر، احلصان، الكتاب، القلم

 ـ ابن كل فعل من األفعال اآلتية للمجهول، واضبطه بالشكل، وضم إليه نائب فاعل يتم به معه ٣
  .الكالم

   .يكرم، يقطع، يعرب، يأكل، يركب، يقرأ يربي
ـ عني الفاعل ونائبه، والفعل املبين للمعلوم واملبين للمجهول، من بني الكلمات اليت يف العبارات ٤

  :اآلتية
ال خاب من استخار، وال ندم من استشار، إذا عز أخوك فهن، من مل حيذر العواقب مل جيد له صاحباً، 

  . العدل،وال استرتر مبثل الظلم اخلراج عمود املُلك، وما استعزِز مبثل: كان جعفر بن حييي يقول
كلم الناس عبد الرمحن بن عوف أن يكلم عمر بن اخلطاب يف أن يلني هلم، فإنه قد أخافهم حىت أخاف 

إين ال أجد هلم إال ذلك، إم لو يعلمون ما هلم عندي، أخذوا ثويب عن : األبكار يف خدورهن، فقال عمر
  .شح نفسه يسلم عاتقي، ال يالم من احتاط لنفسه، من يوق 

  أسئلة
ما هو نائب الفاعل؟ هل تعرف له امساً آخر؟ ما الذي تعمله يف الفعل عند اسناده نائب فاعل؟ ما الذي 

  .تفعله يف املفعول إذا أقمته مقام الفاعل ؟ مثل بثالثة أمثلة لنائب الفاعل الظاهر
  املبتدأ واخلرب

هو االسم املرفوع : فوع العاري عن العوامل اللفظية، واخلربهو االسم املر: املبتدأ" املبتدأ واخلرب : " قال
  " .الزيدون قائمون " ، "الزيدان قائمان " ، "زيد قائم " املسند إليه، حنو قولك 

أن يكون امساً، فخرج عن ذلك الفعل واحلرف، : املبتدأ عبارة عما اجتمع فيه ثالثة أمور، األول: وأقول
أن يكون عارياً : رج بذلك املنصوب وارور حبرف جر أصلي، والثالثأن يكون مرفوعاً، فخ: والثاين



وأخواا، " كان " عن العوامل اللفظية، ومعىن هذا أن يكون خالياً من العوامل اللفظية مثل الفهل ومثل 
  أو إحدى أخواا يسمى" كان " فإن اإلسم الواقع بعد 

  .وال يسمى مبتدأ " اسم كان " 

)١/٧٤(  

  

فإنه اسم مرفوع مل يتقدمه " حممد حاضر : " من قولك" حممد " ستويف هذه الشروط الثالثة ومثال امل
  .عامل لفظي 

  هو االسم املرفوع الذي يسند إىل املبتدأ وحيمل عليه، فيتم به معه الكالم، ومثاله: واخلرب
  ".حممد حاضر : " من قولك" حاضر " 

  وهذا الرفع إما أن يكون بضمة ظاهرة، حنووحكم كل من املبتدأ واخلرب الرفع كما رأيت، 
" موسى مصطفى من اهللا " وإما أن يكون مرفوعاً بضمة مقدرة للتعذر حنو " حممد نبينا " ، "اهللا ربنا " 

القاضي هو اآليت " ، وإما أن يكون بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل حنو "ليلى فضلى البنات " وحنو 
  ".اتهدان فائزان " من احلروف اليت تنوب عن الضمة، حنو وإما أن يكون مرفوعاً حبرف " 

واجلمع " احملمدان قائمان " والتثنية حنو " حممد قائم " والبد من املبتدأ واخلرب أن يتطابقا يف اإلفراد، حنو 
  ، ويف التذكري كهذه األمثلة، ويف التأنيث حنو"احملمدون قائمون " حنو 

  " .اهلندات قائمات " ، "متان اهلندان قائ" ، "هند قائمة " 
  املبتدأ قسمان ظاهر ومضمر

أنا، حنن، أنت، : ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، واملضمر اثنا عشر، وهي: واملبتدأ قسمان: قال
وما أشبه ذلك " حنن قائمون " ، "أنا قائم : " أنت، أنتما، أنتم، أننت، هو، هي، مها، هم، هن، حنو قولك

.  
املضمر، وقد سبق يف باب الفاعل تعريف كل : األول الظاهر، والثاين: نقسم املبتدأ إىل قسمنيي: وأقول

  .من الظاهر واملضمر 
  " .عائشة أم املؤمنني " ، "حممد رسول اهللا " فمثال املبتدأ الظاهر 

  .واملبتدأ املضمر اثنا عشر لفظاً 
  ." أنا عبد اهللا " للمتكلم الواحد، حنو " أنا : " األول
  ".حنن قائمون " للمتكلم املتعدد أو الواحد املعظم نفسه، حنو " حنن : " الثاين

  ".أنت فاهم " للمخاطب املفرد املذكر، حنو " أنت : " الثالث



  ".أنت مطيعة " للمخاطبة املفردة املؤنثة، حنو " أنت : " الرابع
  ".، أنتما قائمتان "تما قائمان أن" للمخاطبني مذكرين كانا أو مؤنثني، حنو " أنتما : " اخلامس

)١/٧٥(  

  

  " .أنتم قائمون " جلمع الذكور املخاطبني، حنو " أنتم : " السادس
  ".أننت قائمات " جلمع اإلناث املخاطبات، حنو " أننت : " السابع
  " .هو فائم بواجبه " للمفرد الغائب املذكر، حنو " هو : " الثامن
  ".هي مسافرة " الغائبة، حنو للمفردة املؤنثة " هي : " التاسع
  ،"مها قائمان " للمثىن الغائب مطلقاً، مذكراً كان أو مؤنثاً حنو " مها : " العاشر

  " .مها قائمتان " 
  ".هم قائمون " جلمع الذكور الغائبني، حنو " هم : "احلادي عشر

  " .هن قائمات " جلمع اإلناث الغائبات، حنو " هن : " الثاين عشر
  .بتدأ ضمرياً فإنه ال يكون إال بارزاً منفصالً، كما رأيت وإذا كان امل
  أقسام اخلرب

اجلار وارور، : وغري املفرد أربعة أشياء" زيد قائم " مفرد وغري مفرد فاملفرد حنو : واخلرب قسمان: قال
ئم أبوه، زيد يف الدار، وزيد عندك، وزيد قا: " والظرف، والفعل مع فاعله، واملبتدأ مع خربه، حنو قولك

  " .وزيد جاريته ذاهبة 
  .األول خرب مفرد، والثاين خرب غري مفرد: ينقسم اخلرب إىل قسمني: وأقول

  ".حممد قائم " من قولك " قائم " ما ليس مجلة وال شبيهاً باجلملة، حنو : واملراد باملفرد هنا
  ".ة فعلية مجلة امسية، ومجل: " مجلة وشبه مجلة، واجلملة نوعان: وغري املفرد نوعان

  ".حممد أبوه كرمي " من قولك " أبوه كرمي " ما تألف من مبتدأ وخرب حنو : فاجلملة االمسية
وحنو " حممد سافر أبوه " من قولك " سافر أبوه " ما تألفت من فعل وفاعألو نائبه، حنو : واجلملة الفعلية

  ".خالد يضرب غالمه " من قولك " يضرب غالمه " 
 فالبد له من رابط يربطه باملبتدأ إما ضمري يعود إىل املبتدأ كما مسعت يف األمثلة وإما فإن كان اخلرب مجلة

  ".حممد هذا رجل كرمي " اسم إشارة حنو 
  " .علي يف املسجد " من قولك " يف املسجد " اجلار وارور، حنو : وشبه اجلملة نوعان أيضاً، األول

  " .الطائر فوق الغصن  " من قولك" فوق الغصن " الظرف، حنو : والثاين

)١/٧٦(  



  

مفرد، ومجلة فعلية، ومجلة امسية، وجار وجمرور، : ومن ذلك تعلم أن اخلرب على التفصيل مخسة أنواع
  .وظرف 

  تدريب على اإلعراب
  :إعرب اجلمل اآلتية

  .حممد قائم، حممد حضر أبوه، حممد أبوه مسافر، حممد يف الدار، حممد عندك " 
  اجلواب

خرب ملبتدأ مرفوع : مبتدأ مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه ضمة يف آخره، قائم: قائم ـ حممد ـ حممد ١
  .باملبتدأ، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره 

  .فعل ماض مبين على لبفتح ال حمل له من اإلعراب : مبتدأ، حضر:  ـ حممد حضر أبوه ـ حممد٢
 من األمساء اخلمسة، وأبو مضاف، واهلاء مضاف فاعل حضر مرفوع بالواو نيابة عن الضمة ألنه: أبو

إليه، مبين على الضم يف حمل خفض، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ، والرابط بني 
  ".أبوه " املبتدأ واخلرب هو الضمري الواقع مضافاً إليه يف قولك 

مبتدأ ثان مرفوع بالواو نيابة : ، وأبومبتدأ أول مرفوع بالضمة الظاهرة:  ـ حممد أبوه مسافر ـ حممد٣
  عن الضمة ألنه من األمساء اخلمسة، وأبو مضاف، واهلاء مضاف إليه

خرب املبتدأ الثاين ومجلة املبتدأ الثاين وخربه يف حمل رفع خرب املبتدأ األول، وارابط بني هذه اجلملة : مسافر
  .واملبتدأ األول الضمري الذي يف قولك أبواه 

  .جار وجمرور متعلق مبحذووف خرب املبتدأ: مبتدأ، يف الدار:  الدار ـ حممد ـ حممد يف٤
مضاف، : ظرغ مكان متعلق مبحذوف خرب املبتدأ، وعند: مبتدأ، عند:  ـ حممد عندك ـ حممد٥

  .والكاف ضمري خماطب مضاف إليه مبين على الفتح يف حمل خفض
  مترينات

ا، من بني الكلمات الواقعات يف اجلمل اآلتية، وإذا كان  ـ بني املبتدأ واخلرب، ونوع كل واحد منهم١
  اخلرب مجلةفبني الرابط بينها وبني مبتدئها ؟

)١/٧٧(  

  

اتهد يفوز بغايته، السائقان يشتدان يف السري، النخلة تؤيت أكلها كل عام مرة، املؤمنات يسبحن اهللا، 
الوبر من اجلمال، واألحذية تصنع من كتابك نظيف، هذا القلم من خشب، الصوف يؤخذ من الغنم، و

جلد املاعز وغريه، القدر على النار، النيل يسفي أرض مصر، أنت أعرف مبل ينفعك، أبوك الذي ينفق 



عليك، أمك أحق الناس بربك، العصفور يغرد فوق الشجرة، الربق يعقب املطر، املسكني من حرم نفسه 
  .أخي له سيارة وهو واجد، صديقي أبوه عنده، وايل عنده حصان، 

 ـ استعمل كل اسم من األمساء االتية مبتدأ يف مجلتني مفيدتني، حبيث يكون خربه يف واحدة منهما ٢
  :مفرداً ويف الثانية مجلة

  .التلميذان، حممد، الثمرة، البطيخ، القلمن الكتاب، املعهد، النيل، عائشة، الفتيات
  : ـ أخرب عن كل اسم من السماء اآلتية بشبه مجلة٣

  .العصفور، اجلوخ، اإلسكندرية، القاهرة، الكتاب، الكرسي، ر النيل
يف القفص، عند جبل املقطم، من :  ـ ضع لكل جار وجمرور مما يأيت مبتدأً مناسباً يتم به معه الكالم٤

  .اخلشب، على شاطيء البحر، من الصوف يف القمطر، يف اجلهة الغربية من القاهرة
  .ف اجلَمل تشتمل كل واحدة منها على مبتدأ وخرب ـ كون ثالث مجل يف وص٥

  أسئلة
ما هو املبتدأ؟ ما هو اخلرب؟ إىل كم قسم ينقسم املبتدأ ؟مثل للمبتدأ الظاهر، مثل للمبتدأ املضمر، إىل كم 
قسم ينقسم املضمر الذي يقع مبتدأ؟ غلى كم قسم ينقسم اخلرب اجلملة، غلى كم قسم ينقسم اخلرب شبه 

لذي يربط اخلرب اجلملة باملبتدأ ؟ يف أي شيء جتب مطابقة اخلرب للمبتدأ، مثل لكلنوع من اجلملة، ما ا
  .أنواع اخلرب مبثالني |

  نواسخ املبتدأ واخلرب
كان وأخواا، وإن وأخواا، : وهي ثالثة أشياء" باب العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب : " قال

  .وظننت وأخواا 

)١/٧٨(  

  

عرفت أن املبتدأ واخلرب مرفوعان، واعلم أنه قد يدخل عليهما أحد العوامل اللفظية فيغري قد : وأقول
إعراما، وهذه العوامل اليت تدخل عليهما فتغري إعراما ـ بعد تتبع كالم العرب املوثوق به ـ على 

  :ثالثة أقسام 
كان " ا القسم كله أفعال،حنووأخواا، وهذ" كان " يرفع املبتدأ وينصب اخلرب، وذلك : القسم األول
  " .اجلو صافياً 
وأخواا وهذا القسم كله " إن " ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب، عكس األول، وذلك : القسم الثاين
  ".إن اهللا عزيز حكيم " أحرف، حنو 

 "وأخواا، وهذا القسم كله أفعال، حنو " ظننت " ينصب املبتدأ واخلرب مجيعاً، وذلك : القسم الثالث



  " .ظننت الصديق أخاً 
غريته وجددت هلما حكماً : ألا نسخت حكم املبتدأ واخلرب، أي" النواسخ " وتسمى هذه العوامل 

  .آخر غري حكمهما األول
  كان وأخواا

كان، وأمسى، وأصبح، وأضحى، : وأخواا، فغنها ترفع اإلسم، وتنصب اخلرب، وهي" كان " فأما : قال
: ، وما زال، وما انفك، وما فيتء، وما برح، وما دام، وما تصرف منها حنووظل، وبات، وصار، وليس

وما " كان زيد قائماً، وليس عمر شاخصاً : " كان، ويكون، وكن، وأصبح، ويصبح، وأصبح، تقول
  .أشبه ذلك 

  .وأخواا، أي نظائرها يف العمل " كان " القسم األول من نواسخ املبتدأ واخلرب : وأقول
 يدخل على املبتدأ فيزيل رفعه األول وحيدث له رفعاً جديداً، ويسمى املبتدأ امسه، ويدخل وهذا القسم

  .على اخلرب فينصبه، ويسمى خربه
  :وهذا القسم ثالثة عشر فعالً 

" كان حممد جمتهداً " وهو يفيد اتصاف االسم باخلرب يف املاضي، غما مع االنقطاع، حنو " كان : " األول
  " .وكان ربك قديراً "  حنو أما مع االستمرار،

  "أمسى اجلو بارداً " وهو يفيد اتصاف االسم باخلرب يف املساء، حنو " أمسى : " الثاين
  "أصبح اجلو مكفَهِراً " وهو يفيد اتصاف االسم باخلرب يف الصباح، حنو " أصبح : " الثالث
  " الطالب نشيطاً أضحى" وهو يفيد اتصاف االسم باخلرب يف الضحى، حنو " أضحى :" الرابع

)١/٧٩(  

  

  "ظل وجهه مسوداً " وهو وهو يفيد اتصاف االسم باخلرب يف مجيع النهار، حنو " ظل : " اخلامس
  "بات حممد مسروراً " وهو يفيد اتصاف االسم باخلرب يف البيات، حنو " بات : " السادس

  عليها اخلرب، حنووهو يفيد حتول االسم من حالته إىل احلالة اليت هو " صار : " السابع
  "صار الطني إبريقاً " 

  "ليس حممد فامهاً " وهو يفيد نفي اخلرب عن االسم يف وقت احلال، حنو " ليس : " الثامن
، وهذه "ما برح " ، "ما فىتء " ، "ما انفك " ، "ما زال : " التاسع والعاشر واحلادي عشر والثاين عشر

، ما برح علي "ما زال إبراهيم منكراً "  يقتضيه احلالً، حنو األربعة تدل على مالزمة اخلرب لالسم حسبما
  "صديقاً خملصاً 
  "ال أعذل خالداً ما دمت حياً " وهو يفيد مالزمة اخلرب لالسم أيضاً حنو " ما دام : " والثالث عشر



  :وتنقسم هذه األفعال ـ من جهة العمل ـ إىل ثالثة أقسام
املصدرية " ما "  رفع االسم ونصب اخلرب ـ بشرط تقدم ما يعمل هذا العمل ـ وهو: القسم األول

  "دام " الظرفية عليه وهو فعل واحد وهو 
ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي، أو استفهام، أو ي، وهو أربعة أفعال، : القسم الثاين

  "برح " ، "فيتء " ، "انفك " ، "زال : " وهي
  .غري شرط، وهو مثانية أفعال، وهي الباقيما يعمل هذا العمل ب: القسم الثالث

  :وتنقسم هذه الفعال من جهة التصرف إىل ثالثة أقسام 
ما يتصرف يف الفعلية تصرفاً كامالً، مبعىن أنه يأيت منه املاضي واملضارع واألمر، وهو : القسم األول

  .كان، أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار: " سبعة أفعال، وهي
 يتصرف يف الفعلية تصرفاً ناقصاً، مبعىن أنه يايت منه املاضي واملضارع ليس غري، وهو ما: القسم الثاين

  .فيتء، انفك، برح، زال : أربعة أفعال، وهي
  .على األصح " دام " اتفاقاً والثاين " ليس " أحدمها : ما ال يتصرف أصالً، وهو فعالن: القسم الثالث

  :اضي، حنو قوله تعاىلوغري املاضي من هذه األفعال يعمل عمل امل

)١/٨٠(  

  

 ) نيفاكع هلَيع حربن ١( (لَن( ، ) فوسي ذْكُرأُ تفْتت اللَّه٢( (ت.(  
  إن وأخواا

إن، أن، لكن، كأن، ليت، لعل، : " فغنها تنصب االسم وترفع اخلرب، وهي" إن وأخواا " وأما : قال
" ولكن " التوكيد، " إن، أن " اخص، وما أشبه ذلك، ومعىن غن زيداً قائمُ، وليت عمراً ش: تقول

  للترجي والتوقع" ولعل " للتمين، " وليت " للتشبيه، " وكأن " لالستدراك، 
نظائرها يف العمل، وهي تدخل على : وأخواا، أي" إن " القسم الثاين من نواسخ املبتدا واخلرب : وأقول

 امسها، وترفع اخلرب مبعىن أا جتدد له رفعاً غري الذي كان له قبل املبتدأ واخلرب، فتنصب املبتدأ ويسمى
  :دخوهلا، ويسمى خربها، وهذه األدوات كلها حروف، وهي ستة

  .بكسر اهلمزة " إن : " األول
  .بفتح اهلمزة" ان : " الثاين

  ،"إن أباك حاضر " ومها يدالن على التوكيد، ومعناه تقوية نسببة اخلرب للمبتدأ، حنو 
  ". علمت أن أباك مسافر "

ومعناه االستدراك، وهو تعقيب الكالم بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، " لكن : " الثالث



  ".حممد شجاع لكن صديقه جبان " حنو 
  " .كأن اجلارية بدر : " وهو يدل على تشبيه املبتدأ باخلرب، حنو" كأن : " الرابع

  "طلب املستحيل أو ما فيه عسر، ليت الشباب عائدُ : ين، وهوومعناه التم" ليت : " اخلامس
  ".ليت البليد ينجح " و 

طلب األمراحملبوب، وال يكون إال : وهو يدل على الترجي أو التوقع، ومعىن الترجي" لعل : " السادس
لعل العدو " اته، حنو انتظار وقوع األمر املكروه يف ذ: ، ومعىن التوقع"لعل اَهللا يرمحين : " يف املمكن حنو

  " .قريبُ منا 
  ظن وأخواا

ظننت، حسبت، : وأما ظننت وأخواا فإا تنصب املبتدأ واخلرب على اما مفعوالن هلا، وهي: قال
ظننت زيداً قائماً، : وخلت، وزعمت، ورأيت، وعلمت، ووجدت، واختذت، وجعلت،ومسعت، تقولُ

  .به ذلكرأيت عمراً شاخصاً، وما أش

)١/٨١(  

  

وأخواا أي نظائرها يف العمل، وهي تدخل " ظننت " القسم الثالث من نواسخ املبتدأ واخلرب، : وأقول
على املبتدأ واخلرب فتنصبهما مجيعاً، ويقال للمبتدأ مفعول أول وللخرب مفعول ثان، وهذا القسم عشرة 

  :أفعال
  ".ظننت حممداً صديقاً " حنو " ظننت : " األول

  ".حسبت املال نافعاً " حنو " حسبت : " لثاينا
  ".خلت احلديقة مثمرة " حنو " خلت : " الثالث
  ".زعمت بكراً جريئاً " حنو " زعمت : " الرابع

  ".رأيت إبراهيم مفلحاً " حنو " رايت : " اخلامس
  ".علمت الصدق منجياً " حنو " علمت : " السادس

  ". باب اخلري وجدت الصالح" حنو " وجدت : " السابع
  ".اختذت حممداً صديقاً " حنو " اختذت : " الثامن
  ".جعلت الذهب خامتاً " حنو " جعلت : " التاسع
  ".مسعت خليالً يقرأ " حنو " مسعت : " العاشر

  :هذه االفعال العشرة تنقسم إىل أر بعة أقسام
  " . خلت، زعمت ظننت، حسبت،:" يفيد ترجيح وقوع اخلرب، وهو أربعة أفعال: القسم األول



  .رأيت، وعلمت، ووجدت : يفيد اليقني وحتقيق وقوع اخلرب، وهو ثالثة أفعال، وهي: القسم الثاين
  .يفيد التصيري واالنتقال، وهو فعالن، اختذت، جعلت : القسم الثالث
  .يفيد النسبة يف السمع، وهو فعل واحد، وهو مسعت : القسم الرابع

  مترينات
  .أخواا على كل مجلة من اجلمل االتية مث اضبط آخر كل كلمة بالشكل ـ أدخل كان أو إحدى ١

اجلو صحو، احلارس مستيقظ، اهلواء طلق، احلديقة مثمرة، البستاين منتبه، القراءة مفيدة، الصدق نافع، 
  .الزكاة واجبة، الشمس حارة، الربد قارس 

  :ة، مث اضبط بالشكل آخر كل كلمةاو إحدى أخواا على كل مجلة من اجلمل اآلتي" إن "  ـ أدخل ٢
أيب حاضر، كتابك جديد، محبرتك قذرة، قلمك مكسور، يدك نظيفة، الكتاب خري رفيق، األدب محيد، 

البطيخ يظهر يف الصيف، الربتقال من فواكه الشتاء، القطن سبب ثروة مصر، النيل عذب املاء، مصر 
  .تربتها صاحلة للزراعة

  : إحدى أخواا على كل مجلة من اجلمل اآلتية مث اضبط بالشكل آخر كل كلمةأو" ظن "  ـ أدخل ٣
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حممد صديقك، أبوك أحب الناس إليك، أمك أرأف الناس بك، احلقل ناضر، البستان مثمر، الصيف 
قائظ، األصدقاء أعوانك عند الشدة، الصمت زين، الثياب البيضاء لُبوس الصيف، عثرة اللسان أشد 

  .رة الرجلمن عث
  :ضع يف املكان اخلايل من كل مثال من األمثلة اآلتية كلمة مناسبة، واضبطها بالشكل

  ...ي ـ كأن احلقل ... أ ـ إن احلارس 
  ...ك ـ رأيت عمك ... ب ـ صارت الزكاة 

  ...ل ـ اعتقد أن القطن ... ج ـ أضحت الشمس 
  ...م ـ امسى اهلواء ... د ـ رأيت األصدقاء 

  ...ن ـ مسعت أخاك ... ة اللسان هـ إن عثر
  ...س ـ ما فتئ إبراهيم ... و ـ علمت أن الكتاب 

  ...ع ـ ألصحبك ما دمت ... ز ـ حممد صديقك لكن أخاه 
  ...ف ـ ظل اجلو ... ح ـ حسبت أباك 

  ...ط ـ حسن املنطق من دالئل النجاح لكن الصمت 
  :مكان خال من األمثلة اآلتية ـ ضع آداة من األدوات الناسخة تناسب املقام يف كل ٥



  املعلم مرشداً... الكتاب خري مسري ز ـ ... أ ـ 
  اجلنةَ حتت أقدام امك... اجلو ملبداً بالغيوم ح ـ ... ب ـ 
  البنت مدرسة... الصدق منجياً ط ـ ... ج ـ 
  الكتاب مسريي... أخاك صديقاً يل ي ـ ... د ـ 
  لصدقاء عونك يف الشدةأخوك زميلي يف املدرسة ك ـ ا... هـ 

  احلارس مستيقظاً... و ـ 
  :ـ ضع يف املكان اخلايل من كل مثال من املثلة األتية امساً واضبطه بالشكل الكامل ٦

  فرحاً... جباراً ز ـ أمسى ... أ ـ كان 
  ناضرة... كئيباً ح ـ إن ... ب ـ يبيت 
  طالع... مكفهراً ط ـ ليت ... ج ـ رأيت 

  معلم... ي ـ كأن ... د ـ علمت أن العدل 
  صديقي... ك ـ ما زال ... خبزاً ... هـ صار 

  واجبة... عاراً ل ـ إن ... و ـ ليس 
 ـ كون ثالث مجل يف وصف الكتاب، كل واحدة مشتملة على مبتدأ وخرب، مث أدخل على كل مجلة ٧

  .واضبط كلماا بالشكل " كان " منها 
ة تشتمل على املبتدأ واخلرب، مث أدخل على كل مجلة  ـ كون ثالث مجل يف وصف املطر، كل واحد٨

  .واضبط كلماا بالشكل " إن " منها 

)١/٨٣(  

  

 ـ كون ثالث مجل يف وصف النهر، كل واحدة تشتمل على املبتدأ واخلرب، مث أدخل على كل مجلة ٩
  .واضبط كلماا بالشكل " رأيت " منها 

  تدريب على اإلعراب
  :إعرب اجلمل اآلتية

  .براهيم كان أمة، كأن القمر مصباح، حسبت املال نافعاً، مازال الكتاب رفيقي إن إ
  اجلواب

منصوب به، وعالمة " إن " اسم : حرف توكيد ونصنب ينصب االسم ويرفع اخلرب، إبراهيم:  ـ إن١
 فعل ماض ناقص، يؤفع االسم وينصب اخلرب، وامسه ضمري مستتر فيه جوازاً: نصبه الفتحة الظاهرة، كان

خرب كان منصوب به، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، واجلملة من : تقديره هو يعود على إبراهيم، أمة



  " .إن " كان وامسه وخربه يف حمل رفع خرب 
اسم كان منصوب به وعالمة : حرف تشبيه ونصب، ينصب االسم ويرفع اخلرب، والقمر: ـ كأن٢

  .، وعالمة رفعه الضمة الظاهرةخرب كأن مرفوع به: نصبه الفتحة الظاهرة، ومصباح
فعل ماض مبين على فتح مقدر على آخرمهنع من ظهوره اشتغال احملل بالسكون العارض :  ـ حسب٣

لدفع كراهة توايل أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاء ضمري املتكلم فاعل حسب، مبين 
  على الضم يف حمل رفع،

مفعول ثان حلسب : وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، ونافعاًمفعول أول حلسب منصوب به، : املال
  .منصوب به، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

فعل ماض ناقص يرفع االسم : حرف نفي مبين على السكون، ال حمل له من اإلعراب، زال: ـ ما٤
 خرب زال: اسم زال مرفوع به، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره، رفيق: وينصب اخلرب، الكتاب

منصوب به، وعالمة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال احملل خبركة املناسبة لياء 
  .املتكلم، ورفيق مضاف وياء املتكلم مضاف إليه مبين على السكون يف حمل خفض 

  أسئلة على أقسام النواسخ
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من " كان " قسم تنقسم أخوات إىل كم قسم تنقسم النواسخ؟ ما الذي تعمله كان وأخواا؟ إىل كم 
وأخواا؟ ما الذي تدل " إن " جهة العمل؟ وإىل كم قسم تنقسم من جهة التصرف؟ ما الذي تعمله 

ظننت " ؟ ما نعىن االستدراك؟ ما معىن الترجي؟ ما معىن التوقع؟ ما الذي تعمله "وليت " ، "كأن " عليه 
الث مجل مكونة من مبتدأ وخرب حبيث تكون وأخواا؟ إىل كم قسم تنقسم أخوات ظننت؟ هات ث" 

األوىل من مبتدأ ظاهر، وخرب مجلة فعلية، والثانية من مبتدأ ضمري جلماعة الذكور وخرب مفرد، والثالثة 
" زعمت " و " لعل " و " كان " من مبتدأ ظاهر ومجلة امسية، مث أدخل على كل واحدة من هذه اجلمل 

.  
لَعلِّي أَبلُغُ ( ، )٢( (يا لَيتنِي مت قَبلَ هذَا ( ، )١( (خذَ اللَّه إِبراهيم خليالً وات: ( إعرب األمثلة اآلتية

 ابب٣( (الْأَس.(  
  "النعت " 

تابع للمنعوت يف رفعه ونصبه وخفضه، وتعريفه وتنكريه؛ قام زيدُ العاقلُ، : النعت" باب النعت : " قال
  .ت بزيد العاقلورأيت زيداً العاقل، ومرر

التابع املشتق أو املؤولُ باملشتق، : النعت يف اللغة هو الوصف، ويف اصطالح النحويني هو: وأقول



  .املوضح ملتبوعه يف املعارف، املخصصص له يف النكرات
  .النعت السبيب: النعت احلقيقي، والثاين: األولُ: والنعت ينقسم إىل قسمني

نعت : فالعاقل" جاء حممدٌُ العاقلُ " ما رفع ضمرياً مستتراً يعود إىل املنعوت، حنو : وأما النعت احلقيقي فه
  .حملمد، وهو رافع لضمري مستتر تقديره هو يعود إىل حممد

جاء حممد الفاضلُ أبوه " ما رفع امساً ظاهراً متصالً بضمري يعود إىل املنعوت حنو : وأما النعت السبيب فهو
فاعل للفاضل، مرفوع بالواو نيابة عن الضمة ألنه من األمساء اخلمسة، : حملمد، وأبوهنعت : فالفاضلُ" 

  .وهو مضاف إىل اهلاء اليت هي ضمري عائد إىل حممد
  .وحكم النعت أنه يتبع منعوته يف إعرابه، ويف تعريفه أو تنكريه، سواٌء أكان حقيقياً أم سببياً

)١/٨٥(  

  

حضر حممد " أو "حضر حممدٌُ العاقلُ : " فوعاً كان النعت مرفوعاً، حنوومعىن هذا أنه إن كان املنعوت مر
رأيت " أو " رأيت حممداً الفاضل : " ، وإن كان املنعوت منصوباً كان النعت منصوباً حنو"الفاضلُ أبوه 

" اضل نظرت إىل حممد الف: " ، وإن كان املنعوت خمفوضاً كان النعت خمفوضاً حنو"حممداً الفاضلُ أبوه 
، وإن كان املنعوت معرفة كان النعت معرفة، كما يف مجيع األمثلة "نظرت إىل حممد الفاضلِ أبوه " أو 

رأيت رجالً عاقالً أبوه " أو " رأيت رجالً عاقالً " السابقة، وإن كان املنعوت نكرة كان النعت نكرة، 
."  

  .يف تذكريه أو تأنيثه، ويف إفراده أو تثنيته أو مجعهمث إن كان النعت حقيقياً زاد على ذلك أنه يتبع منعوته 
و إن كان " رأيت حممداً العاقلُ : " ومعىن ذلك أنه إن كان املنعوت مذكراً كان النعت مذكراً، حنو

وإن كان املنعوت مفرداً كان النعت مفرداً "رأيت فاطمةَ املهذبةَ : " املنعوت مؤنثاً كان النعت مؤنثاً حنو
" رأيت احملمدين العاقلني : " يت يف هذين املثالني، وإن كان املنعوت مثىن كان النعت مثىن، حنوكما رأ

  ".رأيت الرجال العقالَء : " وإن كان املنعوت مجعاً كان النعت مجعاً حنو
 العاقلِ رأيت الولدينِ: " أما النعت السبيب فإنه يكون مفرداً دائماً ولو كان منعوته مثىن أو جمموعاً تقول

ويتبع النعت السبيب ما بعده يف التذكري أو التأنيث، " رأيت األوالد العاقل أبوهم : " وتقول" أبومها 
  ".رأيت األوالد العاقلة أُمهم : " ، وتقول"رأيت البنات العاقل أبوهن : " تقول

 واحد من اإلفراد والتثنية .فتلخص من هذا اإليضاح أن النعت احلقيقي يتبع منعوته يف أربعة من عشرة
واجلمع، وواحد من الرفع والنصب واخلفض، وواحد من التذكري والتأنيث، وواحد من التعريف 

  .والتنكري

)١/٨٦(  



  

واحد من الرفع والنصب واخلفض، وواحد من التعريف : والنعت السبيب يتبع منعوته يف اثنني من مخسة
د من اثنني ومها التذكري والتأنيث، وال يتبع شيئاً يف اإلفراد والتنكري، ويتبع مرفوعه الذي بعده يف واح

  .والتثنية واجلمع، بل يكون مفرداً دائماً وأبداً، واهللا أعلم
  "املعرفة وأقسامها " 

زيد ومكةُ، واالسم املبهم : أنا وأنت، واالسم العلم حنو: االسم املضمر حنو: واملعرفة مخسة أشياء: قال
الرجلُ والغالم، وما أضيف إىل واحد من :الء واالسم الذي فيه االلف والالم حنوهذا وهذه وهؤ: حنو

  .هذه األربعة
  .ستأيت. النكرة: اعلم أن االسم ينقسم إىل قسمني األول: وأقولُ
  :اللفظ الذي يدل على معينٍ، وأقسامها مخسة: املعرفة وهي: والثاين

أنت، أو غائب : أنا، أو خماطب حنو: على متكلم، حنواملضمر أو الضمري، وهو ما دل : القسم األول
  .هو، ومن هنا تعلم أن الضمري ثالثة أنواع: حنو

" حنن " للمتكلم وحده، و " أنا : " ما وضع للداللة على املتكلم وهو كلمتان، ومها: النوع األول
  .للمتكلم املعظِّم نفسه أو معه غريه

بفتح التاء للمخاطب " أنت : " ملخاطب وهو مخسة ألفاظ، وهيما وضع للداللة على ا: والنوع الثاين
للمخاطب املثىن مذكراً كان أو " أنتما " بكسر التاء للمخاطبة املؤنثة املفردة و " أنت " املذكر املفرد، و

  .جلمع اإلناث املخاطبات" أنتن " جلمع الذكور املخاطبني، و " أنتم " مؤنثاً و 
للغائب املذكر " هو : " ضع للداللة على الغائب، وهو مخسة ألفاظ أيضاً، وهيما و: والنوع الثالث

" هم " للمثىن الغائب مطلقاً، مذكراً كان أو مؤنثاً، و" هما " للغائبة املؤنثة املفردة، و " هي " و. املفرد
  .جلمع اإلناث الغائبات" هن " جلمع الذكور الغائبني، و

  .عل ويف حبث املبتدأ واخلربوتقدم هذا يف حبث الفا
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العلم، وهو ما يدل على معني بدون احتياج إىل قرينة تكلم أو خطاب أو : القسم الثاين من املعرفة
و " زينب " و " فاطمة " ومؤنث حنو " جبل " و " إبراهيم " و " حممد " مذكر حنو : غريمها، وهو نوعان

  " .مكة " 
  .اسم اإلشارة، واالسم املوصول: م، وهو نوعاناالسم املبه: القسم الثالث

: " ما وضع ليدل على معني بواسطة إشارةحسية أو معنويةوله ألفاظ معينة، وهي: فهو: أما اسم اإلشارة



  .للجمع مطلقاً" هؤالء " للمثىن املؤنث، و " هاتنيِ " أو " وهاتان " للمذكر املفرد، " هذا 
تذكر بعده ألبته وتسمى صلة، . ل على معني بواسطة مجلة أو شبههاما يد: وأما االسم املوصول فهو

للمفرد " الذي : " وتكون مشتملة على ضمري يطابق املوصول ويسمى عائداً، وهلألفاظ معينة أيضاً، وهي
 " اللتنيِ" أو " اللتان " للمثىن املذكر، و " اللذين " أو " اللذان " للمفردة املؤنثة، و " اليت " املذكر، 

  .جلمع اإلناث" اللَّائي " جلمع الذكور، و " والَّذين " للمثىن املؤنث، 
فأفادته التعريف من املضاف إليه، " أل " كل اسم اقترنت به : احمللى باأللف والالم، وهو: القسم الرابع

غُالم األستاذ  " و" غالم الذي زارنا أمسِ " و " غالم هذا الرجلِ " و " غالم حممد " و " غُالمك " حنو 
"  

الضمري، مث العلم، مث اسم اإلشارة، مث االسم املوصول، مث احمللى : وأعرف هذه املعارف بعد لفظ اجلاللة
  .بأل، مث املضاف إليها

  .واملضاف يف رتبة املضاف إليه، إال املضاف إىل الضمري فإنه يف رتبة العلم، واهللا أعلم
  "النكرةُ " 

كل ما صلَح دخولُ :  اسم شائعٍ يف جنسه ال خيتص به واحد دون آخر، وتقريبهكلُ: والنكرةُ: قال
  .األلف والالمِ عليه، حنو ارجلِ والفَرسِ

كل اسم وضع ال ليخص واحداً بعينه من بني أفراد جنسه، بل ليصلح إطالقُه على كل واحد : وأقول
ن األوىل يصح إطالقه على ذكر بالغ من بين آدم، ؛ فإ"امرأة " و " رجل " على سبيل البدل، حنو 

  .والثاين يصح إطالقه على كل أنثى بالغة من بين آدم
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" فإنه يصح دخول " رجل " وتؤثر فيها التعريف حنو " أل " وعالمة النكرة أن تصلح ألن تدخلَ عليها 
فإنك "  جارية، وصيب، ومعلم غالم،" وكذلك " الرجل : " عليه، وتؤثر فيه التعريف؛ فتقول" أل 

  "الغالم، واجلارية، والصيب، والفتاة، واملعلم : " تقول
  مترينات

 ـ ضع كل اسم من السماء األتيةيف ثالث مجل مفيدة، حبيث يكون مرفوعاً يف واحدة، ومنصوباً يف ١
  :الثانية، وخمفوضاً يف الثالثة، وانعت ذلك االسم يف كل مجلة بعت حقيقي مناسب

  .أبوك.. املسلمةن .. زهرة .. فتاة .. األستاذ .. العصفور .. حممد .. ن الرجال
  : ـ ضع نعتاً مناسباً يف كل مكان من األمكنة اخلالية يف األمثلة األتية، واضبطه بالشكل٢
  فتصدقت عليه... لقيت رجالً ) يحبه أُستاذه ح... الطالب ) أ 



  ... . بيت سكنت يف) ترضي والديها ط... الفتاة ) ب
  ... .ما أحسن الغرف ) خيصب األرض ي... النيل ) ج
  ... .عند أخي عصاً ) ك... . أنا أحب الكتب ) د 
  ... .أهديت إىل أخي كتاباً ) ل ... . وطين مصر ) ه 
  لَبوس الصيف... الثياب ) خيدمون بالدهم م ... الطالب ) و 
  للترته... احلدائق ) ز 
  :مناسباً يف كل مكان من األماكن اآلتية، واضبطه بالشكل ـ ضع منعوتاً ٣
  بائسة فتصدقت عليها... رأيت ) اتهد حيبه أستاذه ح) ... أ 

  القارس ال حيتمله اجلسم) ... العاملون خيدمون أمتهم ط) ... ب
  اتهدون خيدمون الشريعة اإلسالمية) ... النافعة ي... أنا أحب ) ج
  املتقدمني... أفدت من آثار) جناحاً باهراً كاألمني ينجح ) ... د 
  .العزيزة وطين) ... الشديدة تقتلع األشجار ل ) ... ه 
  ناضرة... قطفت ) و 
 ـ أوجِد منعوتاً مناسباً لكل من النعوت اآلتية، مث استعمل النعت واملنعوت مجيعاً يف مجلة مفيدة، ٤

  :واضبط آخرمها بالشكل
العذبة، الناضرة، العقالء، البعيدة، الكرمي، األمني، العاقالت، املهذبني، الضخم، املؤدبات، الشاهقة، 

  .شاسع، واسعة
  تدريب على اإلعراب

  :اعرب اجلمل االتية
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شربت " ، "الفتيات املهذبات خيدمن بالدهن " ، "الطالب اتهد حيبه أستاذه " ، "الكتاب جليس ممتع " 
  ".من املاء العذب 

  اجلواب
  .مبتدأ مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه الضمة الظاهرةيف آخره:  الكتاب ـ١

  .خرب املبتأ، مرفوع باملبتدأ وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره: ـ جليس
  نعت جلليس، ونعت املرفوع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره: ـ ممتع

  .الضمة الظاهرة يف آخرهمبتدأ مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه :  ـ الطالب٢



  نعت للطالب، ونعت املرفوع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره: اتهد
: فعل مضارعمرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، وعالمة رفعه الضمة الظاهرةيف آخره، واهلاء: حيب

  .ضمري الغائب مفعول به، مبين على الضم يف حمل نصب
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، وأستاذ مضاف واهلاء ضمري الغائب فاعل حيب مرفوع،: أستاذ

مضاف إليه، مبين على الضم يف حمل خفض، واجلملة من الفعل وفاعله يف حمل رفع خرب املبتأ الذي هو 
  ".حيبه " الطالب، والرابط بني املبتدأ ومجلة اخلربهو الضمري املنصوب يف 

  بتداء، وعالمة رفعه الضمة الظاهرةمبتدأ مرفوع باال:  ـ الفتيات٣
  .نعت للفتيات، ونعت املرفوع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: املهذبات

فعل مضارع مبين على السكون التصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل، مبين على الفتح يف : خيدم
  .حمل رفع

، وبالد مضاف وهن ضمري مجاعة اإلناث مفعول به ليخدم منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: بالد
الغائبات مضاف إليه، مبين على الفتح يف حمل خفض، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ 

  "خيدمن " نون النسوة يف : الذي هو الفتيات، والرابط بني املبتدأ ومجلة اخلرب هو
  لى الضم يف حمل رفعفعل ماض واهلاء ضمري املتكلم فاعل، مبين ع:  ـ شرب٤

  .حرف جر، مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب: من
  .جمرورمبن، وعالمة جره الكسرة الظاهرة، واجلار وارور متعلق بشرب: املاء
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  .نعت للماء، ونعت ارور جمرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة يف آخره: العذب
  أسئلة على ما تقدم
 كم قسم ينقسم النعت؟ ما هو النعت احلقيقي؟ ما هو النعت السبيب؟ ما هي األشياء ما هو النعت؟ إىل

ما هي املعرفة؟ .. اليت يتبع فيها النعت احلقيقي منعوته؟ ما الذي يتبعه النعت السبيب يف التذكري والتأنيث؟
"  مثل لكل من ..ما هو االسم املوصول؟.. ما هو العلم؟ ما هو اسم اإلشارة ؟.. ما هو الضمري؟ .. 

  .بثالثة أمثلة يف مجلة مفيدة... الضمري، العلم، اسم اإلشارة، واالسم املوصول 
  "حروف العطف " 

الواو، والفاء، ومثَّ، وأو، وأم، وإما، وبل، وال، : ، وحروف العطف عشرة، وهي"باب العطف : " قال
  .ولكن، وحىت يف بعض املواضع

  . واآلخر اصطالحيأحدمها لغوي: للعطف معنيان: وأقول



  .عطف فالن على فالن يعطف عطفاً، تريد أنه مال إليه وأشفق عليه: امليل، تقول: أما معناه لغة فهو
  .عطغ النسق: عطف البيان، والثاين: األول: وأما العطف يف االصطاله فهو قسمان

فمثال عطف "  النكرات التابع اجلامد املوضح ملتبوعه يف العارف املخصص له يف" فأما عطف البيانفهو 
عطف بيان على حممد، وكالمها معرفة، والثاين يف : فأبوك" جاءين حممد أبوك .. " البيان يف املعارف 

فصديد عطف ] ١٦:ابراهيم[؟ من ماٍء صديد ؟ : املثال موضح لألول، ومثاله يف النكرات قوله تعاىل
  .ال خمصص لألولبيان على املاء، وكالمها نكرة، والثاين يف املث

  :وهذه احلروف هي.. التابع الذي يتوسط بينه وبني متبوعه أحد احلروفالعشرة " وأما عطف النسق فهو 
إذا كان جميئها معاً، " جاء حممد وعلي :"  ـ الواو، وهي ملطلق اجلمع؛ فيعطف ا املتقارنان، حنو١

إذا كان جميِء حممود سابقاً على جميِء علي، " ود جاء علي وحمم: " ويعطف ا املتأخر على السابق، حنو
  .إذا كان جميُء حممد متأخراً عن جميِء علي" جاء علي وحممد : " ويعطف ا املتأخر على السابق، حنو
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أنه عقيبه : أن الثاين بعد األول، ومعىن التعقيب:  ـ الفاُء، وهي للترتيب والتعقيب، ومعىن الترتيب٢
  .إذا كان جميء الفرسان ومل يكن بني قدوم الفريقني مهلة" قدم الفرسان فاملشاةُ : " مهلة، حنوبال 

أن بني األول والثاين :  ـ مثَّ، وهي للترتيب مع التراخي، ومعىن الترتيب قد سبق، ومعىن التراخي٣
  ."أرسالهللا موسى مثَّ عيسى مثَّ حممداً عليهم الصالة والسالم : " مهلة، حنو

  . ـ أو، وهو للتأخري أو اإلباحة، والفرق بينهما أن التخيري ال جيوز معه اجلمع٤
ادسء الفقه أو " ، ومثال اإباحة "تزوج هنداً أو أختها " واإلباحة جيوز معها اجلمع؛ فمثال التخيري 

 تشك يف أنه فإن لديك من الشرع دليالً على أنه ال جيوز اجلمع بني هند وأختها بالزواج، وال" النخو 
  .جيوز احلمع بني الفقه والنحو بالدراسة

  ".أدرست الفقه أمِ النحو؟ :"  ـ أم، وهي لطلب التعيني بعد مهزة االستفهام حنو٥
فَشدوا الْوثَاق فَإِما مناً ؟ : يف املعنيني، حنو قوله تعاىل" أو "  ـ إما، بشرط أن تسبق مبثلها، وهي مثل ٦

  ".تزوج إمًا هنداً وإما أُختها :" ، وحنو]٤:حممد[؟ ما فداًء بعد وإِ
" ما جاء حممد بل بكر : "  ـ بل، وهي لإلضراب، ومعناه جعلُ ما قبلها يف حكم املسكوت عنه، حنو٧

  .أال يسبقها استفهام: أن يكون املعطوف ا مفرداً ال مجلة، والثاين: ويشترط للعطف ا شرطان؛ األول
  ".جاء بكر ال خالد : "  ـ ال، وهي تنفي عما بعدها نفس احلكم الذي ثبت ملا قبلها حنو٨
ال أحب الكساىل لكنِ : "  ـ لكن، وهي تدلُ على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده ملا بعدها، حنو٩

  .ها الواوويشترط أن يسبقها نفي أو ي، وأن يكونلمعطوف ا مفرداً، وأال تسبق" اتهدين 



: " هو الداللة على انقضاء احلكم شيئاً فشيئاً، حنو:  ـ حتى، وهي للتدريج والغاية، والتدريج١٠
  ".يموت الناس حتى األنبياُء 
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وتأيت " جاء أصحابنا حىت خالد حاضر: " ابتدائية غري عاطفة، إذا كان ما بعدها مجلة، حنو" حتى " وتأيت 
  ".وحتى يف بعض املواضع : " وهلذا قال املؤلف؟ حتى مطْلَعِ الْفَجرِ ؟ : ه تعاىلجارة حنو قول

  "حكم حروف العطف " 
فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على خمفوض خفضت، أو على : قال

و، وزيد مل يقُم ومل قام زيد وعمرو، ورأيت زيداً وعمراً، ومررت بزيد وعمرٍ: " جمزوم جزمت، تقُولُ
 ديقع."  

هذه األحرف العشرة جتعل ما بعدها تابعاً ملا قبلها يف حكمه اإلعرايب، فإن كان املتبوع مرفوعاً : وأقول
معطوف على حممد، واملعطوف على املرفوع : فخالد" قابلين حممد وخالد : " كان التابع مرفوعاً، حنو

قابلت حممداً : " ن كان املتبوع منصوباً كان التابع منصوباً، حنومرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وإ
فخالداً معطوف على حممد، واملعطوف على املنصوب منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، " وخالداً 

فخال معطوف على " مررت مبحمد وخالد : " وإن كان املتبوع خمفوضاً كان التابع خمفوضاً مثله، حنو
ف على املخفوض خمفوض، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة، وإن كان املتبوع جمزوماً كان حممد، واملعطو

معطوف على حيضر، واملعطوف : فريسل" ملْ يحضر خالد أو يرسل رسوالً : " التابع جمزوماً أيضاً، حنو
  .على ازوم جمزوم، وعالمة جزمه السكون

على الفعلومن هذه األمثلة تعرف أن االسم، وأن الفعل ي طفع.  
  "مترينات " 

  :ضع معطوفاً مناسباً بعد حروف العطف املذكورة يف األمثلة اآلتية
  ....سافرت يوم اخلميس و ) هـ.... ما اشتريت متاباً بل ) أ 

  ....خرج من باملعهد حىت ) و .... ما أكلت تفاحاً لكن ) ب
  ....صحاحبِ األخيار ال ) ز.... بىن أخي بيتاً و ) ج
  ....ما زرت أخي لكن ) ح .... حضر الطالب فـ  ) د
  : ـ ضع معطوفاً عليه مناسباً يف األماكن اخلالية من املثلة اآلتية٢
  وأدواتك.... نظم ) ال الفج هـ.... كل من الفاكهة ) أ 
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  فاالسكندرية.... رحلت إىل ) أو بعض يوم و .... بقي عندك أبوك ) ب
  ال قولُه.... يعجبين ) بل بعضه ز  .... ما قرأت الكتاب) ج
  .أم الشتاء.... أيهما تفضل ) بل وكيله ح .... ما رأيت ) د 
 ـ اجعل كل كلمة من الكلمات اآلتية يف مجلتني، حبيث تكون يف إحدامها معطوفاً ويف الثانية معطوفاً ٣

  :عليه
  .ن، األتقياء، أمحد، عمر، أبو بكر، اقرأ، كتبالعلماُء، العنب، القَصر، القاهرةُ، يسافر، يأكل، اتهدو

  تدريب على اإلعراب
  :أعرب اجلمل اآلتية

  .ما رأيت حممداً لكن وكيله، زارنا أخوك وصديقه، أخي يأكل ويشرب كثرياً
  اجلواب

  .حرف نفي، مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب: ـ ما١
. خره منع من ظهوره اشتغال احملل بالسكونفعل ماض مبين على فتح مقدر على آ: رأى من رأيت

  .والتاُء ضمري املتكلم فاعل، مبين على الضم يف حمل رفع
  .مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: حممداً
  .حرف عطف: لكن

معطوف على حممد، واملعطوف على املنصوب منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، ووكيل : وكيل
  .ري الغائب مضاف إليه، مبين على الضم يف حمل جرمضاف واهلاء ضم

مفعول به مبين على السكون يف حمل : فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، ونا:  ـ زار٢
  .نصب

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواونيابة عن الضمة ألنه من األمساء اخلمسة، وأخو مضاف والكاف : أخو
ين على الفتح يف حمل خفض، والواو حرف عطف، وصديق معطوف على ضمري املخاطب مضاف إليه مب

  .أخو، واملعطوف على املرفوع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
  .مضاف واهلاُء ضمريالغائب مضاف إليه، مبين على الضم يف حمل خفض: وصديق

من ظهورها اشتغال مبتدأ مرفوع باالبتداءوعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع :  ـ أخ من أخي٣
  .احملل حبركة املناسبة، وأخ مضاف وياُء املتكلم مضاف إليه، مبين على السكون يف حمل خفض

)١/٩٤(  

  



فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمري : يأكل
والفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ، مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على أخي، واجلملة من الفعل 

  .والواو حرف عطف" يأكل " والرابط بني مجلة اخلرب واملبتدأ هو الضمري املستتر يف 
فعل مضارع معطوف على يأكل، واملعطوف على املرفوع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة : يشرب

  .الظاهرة
  .مفعول به ليأكل، منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: كثرياً

  سئلةأ
ما هو عطف . ما هو العطف؟ إىل كم قسم ينقسم العطف؟ ما هو عطف البيان؟ مثِّل لعطف البيان مبثالني

؟ ما الذي "ببل " ؟ ما الذي يشترط للعطف "إما " ؟ ما معىن "أم " ؟ ما معىن "الواو " النسق؟ ما معىن 
  ؟ فيم يشترك املعطوف واملعطوف عليه؟"بلكن " يشترط للعطف 

وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر ؟  األمثلة اآلتية، وبني املعطوف واملعطوف عليه، وأداة العطف ـ اعرب
 هودنجنُ ووعرف مهعب٩٠:يونس[ ؟ فَأَت[  ، بِيلِ ؟الس نابو نيكسالْمو قَّهى حبذَا القُر ؟ فَآت ]

  ]١:احلاقة[ ؟ ا في السموات واَألرضِ وهو العزِيز احلَكيم سبح للَّه م؟ ،  ]٣٨:الروم
ولَسوف يعطيك ربك ؟ ، ؟وإِنَّ من أَهلِ الكتابِ لَمن يؤمن بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَيكُم وما أُنزِلَ إِلَيهِم ؟ 

[ ؟ ووجدك عائالً فَأَغْنى ؟٧؟ووجدك ضالّاً فَهدى؟ ٦؟أَلَم يجِدك يتيماً فَآوى؟ ٥؟فَترضى
  .؟ثُم في سلِْسلَة ذَرعها سبعونَ ذراعاً فَاسلُكُوه ؟ ٣١؟ثُم اجلَحيم صلُّوه ؟ ، ]٨ـ٥:الضحى

  "التوكيد " 
  ".ه وتعريفه تابع للمؤِكد يف رفعه ونصبه وخفض: " التوكيد" باب التوكيد : " قال

  :وتقول" أكَّدت الشيء : " التقوية، تقول: التأكيد ـ ويقال التوكيد ـ معناه يف اللغة: أقول
 " هه: أيضاً" وكَّدتإذا قويت.  

)١/٩٥(  

  

  .التوكيد املعنوي: التوكيد اللفظي، والثاين: وهو فياصطالح النحوييننوعان، األول
جاء حممد : " لفظ وإعاجته بعينه أو مبرادفه، سواءاً كان امساً حنوفيكون بتكرير ال: أما التوكيد اللفظي

 جاء حممد " أم كان حرفاً حنو " جاء جاء حممد " أم كان فعالً حنو " حممد منع َمعجاء حضر : " وحنو" ن
  ".نعم جير جاء حممد " و " أبو بكر 

، وتوضيح هذا أنك "ال السهو أو التوسع يف املتبوع التابع الذي يرفع احتم: " وأما التوكيد املعنوي فهو
احتمل أنك سهوت أو توسعت يف الكالم، وأن غرضك مجِيُء رشولِ األمري، " جاءاألمري : " لو قلت



ارتفع االحتمالُ وتقرر عند السامع أنك مل " جاءاألمري عينه : أو قلت" جاء األمري نفسه : " فإذا قلت
  .مري نفسهترِد إال جميَء األ

وحكم هذا التابع أنه يوافق متبوعه يف إعرابه، على معىن أنه إن كان املتبوع مرفوعاً كان التابع مرفوعاً 
حفظت : " وإن كان املتبوع منصوباً كان التابع منصوباً مثله، حنو" حضر خالٌد نفسه : " أيضاً، حنو

 يف الكتاب كُلِّه : " بع خمفوضاً كذلك، حنووإن كان املتبوع خمفوضاً كان التا" القرآنَ كُلَّه تدبرت "
  .ويتبعه أيضاً يف تعريفه، كما ترى يف األمثلة كلها

  "ألفاظ التوكيد املعنوي " 
أكتع، وأبتع، : النفس، والعني، وكلُّ، وأمجع، وتوابع أمجع، وهي: ويكون بألفاظ معلومة، وهي: قال

  ".رأيت القوم كُلَّهم، ومررت بالقوم أمجعني قام زيد نفسه، و: " وأبصع، تقولُ

)١/٩٦(  

  

النفس : للتوكيد املعنوي ألفاظ معينة عرفها النحاةُ من تتبع كالم العرب ومن هذه األلفاظ: وأقول
والعني، وجيب أن يضاف كل واحد من هذين إىل ضمري عائد على املؤكَد ـ بفتح الكاف ـ فإن كان 

حضر بكر " ، "جاء علي نفسه : "  كان الضمري مفرداً، ولفظ التوكيد مفرداً أيضاً، تقولاملؤكد مفرداً
 هجاء الرجالُ : " ، وإن كان املؤكد مجعاً كان الضمري هو اجلمع ولفظُ التوكيد جمموعاً أيضاً، تقول"عين

 يكون الضمري مثىن، ولفظ ، وإن كان املؤكد مثىن؛ فاألفصح أن"وحضر الكتاب أعينهم " ، "أنفُسهم 
  ".جاء الكاتبان أعينهما " و " حضر الرجالن أنفُسهما : التوكيد جمموعاً، تقول

ويشترط فيهما إضافة كل منهما إىل ضمري مطابق " مجيع " ، ومثلُه "كلُّ : " ومن ألفاظ التوكيد
  ".حضر الرجالُ مجيعهم " و " جاء اجليش كله : " للمؤكد، حنو

فَسجد ؟ : ومن الغالب قوله تعاىل" كلٍّ " وال يؤكد ذا اللفظ غالباًُ إال بعد لفظ " أمجع " لفاظ ومن األ
ورمبا احتيج " إذا ظَللْت الدهر أبكي أمجعا : " ومن غري الغالب قول الراجز؟ الْمالئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ 

وهذه " أبصع " و " أبتع " و " أكتع : " أخرى، وهيأمجع بألفاظ " إىل زيادة التقوية، فجيء بعد 
  .واهللا أعلم" جاء القوم أمجعون، أكتعون، أبتغون، أبصعون : " األلفاظ ال يؤكَّد ا استقالالً، حنو

  تدريب على اإلعراب
  :أعرب اجلمل اآلتية

 " قرأت الكتاب كلَّه" ، " هنفس جاء رجال اجليش " ، "سلمت على أخيك عينه " ، "زارنا الوزير
  ".أمجعون

)١/٩٧(  



  

فعل ماض، مبين على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال احملل بالسكون العارض : ـ قرأ١
لدفع كراهة توال أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاء ضمري املتكلم فاعل، مبين على 

توكيد للكتاب، : مة نصبه الفتحة الظاهرة، وكلالضم يف حمل رفع، والكتاب مفعول به منصوب، وعال
وتوكيد املنصوب منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل مضاف واهلاء ضمري الغائب مضاف 

  .إليه، مبين على الضم يف حمل خفض
فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، ونا مفعول به مبين على السكون يف حمل :  ـ زار٢

توكيد للوزير، : فاعل زار مرفوع، وعالمة رفعه الضمةالظاهرة يف آخره، ونفس: لوزيرنصب، وا
وتوكيد الرفوع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، ونفس مضاف واهلاء ضمري الغائب مضاف إليه، 

  .مبين على الضم يف حمل خفض
: عراب، أخيحرف خفض مبين على السكون ال حمل له من اإل: فعل وفاعل، على: ـ سلمت٣

خمفوض بعلى، وعالمة خفضه الياء نيابة عن الكسرة ألنه من األمساء اخلمسة، وأخي مضاف والكاف 
توكيد ألخي، وتوكيد املخفوض : ضمري املخاطب مضاف إليه، مبين على الفتح يف حمل خفض، عني

مبين على خمفوض، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة، وعني مضاف واهلاء ضمري الغائب مضاف إليه، 
  .الكسر يف حمل خفض

فاعلمرفوع وعالمة رفعه الضمة : فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، رجال: ـ جاء٤
مضاف إليه خمفوض، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة، : الظاهرة يف آخره، ورجال مضاف، واجليش

ضمري : اهرة، وكل مضاف، وهمتوكيد لرجال، وتوكيد الرفوع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظ: وكل
توكيد ثان مرفوع، وعالمة رفعه : مجاعة الغائبني مضاف إليه، مبين على السكون يف حمل خفض، أمجعون

  .الواو نيابة عن الضمة ألنه مجع مذكر سامل
  أسئلة

)١/٩٨(  

  

 هي األلفاظ ما هو التوكيد؟ إىل كم قسم ينقسم التوكيد؟ مثل بثالثة أمثلة خمتلفة للتوكيد اللفظي، ما
اليت تستعمل يف التوكيد املعنوي؟ ما الذي يشترط للتوكيد بالنفس والعني؟ ما الذي يشترط للتوكيد 

  يف التوكيد غري مسبوق بكل؟" أمجعون " بكل، ومجيع؟ هل يستعمل 
  :أعرب األمثلة اآلتية

  .، زرت الشيخني أنفُسهماأي إنسان ترضى سجاياه كُلّها؟ الطالب مجيعهم فائزون، رأيت علياً نفسه



  "البدل وحكمه " 
  .إذا أُبدل اسم من اسمٍ أو فعلٌ من فعلٍ تبِعه يف مجيع إعرابِه: قال

استبدلت كذا بكذا، وأبدلت كذا من كذا؛ تريد أنك : العوض، تقول: البدل معناه يف اللغة: وأقول
  .استعضته منه

  ".د باحلكم بال واسطة التابع املقصو" وهو يف اصطالح النحويني 
: وحكمه أنه يتبع املبدل منه يف إعرابه، على معىن أنه إن كان املبدل منه مرفوعاً كان البدلُ مرفوعاً، حنو

 " أبوك أخاك : " وإن كان املبدل منه منصوباً كان البدل منصوباً، حنو" حضر إبراهيم قابلت إبراهيم "
وإن كان املبدل " أعجبتين أخالق حممد خالك : " لُ خمفوضاً، حنووإن كان املبدل منه خمفوضاً كان البد
  ".من يشكر ربه يسجد له يفُز : " منهى جمزوماً كان البدل جمزوماً، حنو

  "أنواع البدل " 
بدلُ الشيِء من الشيِء، وبدلُ البعضِ من الكل، وبدل االشتمالِ، وبدل : وهو على أربعة أقسام: قال

ورأيت زيداً " ، "نفعين زيد علمه " ، "أكلت الرغيف ثُلُثَه " ، "قام زيد أخوك : " قولكالغلط، حنو 
 طت فأبدلت زيداً منه"الفرسلفَغ سأردت أن تقول الفر ،.  
  :البدلُ على أربعة أنواع: وأقول

 املبدل منه، أن يكون البدل عني: بدل الكل من الكل، ويسمى البدل املطابق، وضابطه: النوع األول
  ".زارين حممد عمك : " حنو

)١/٩٩(  

  

أن يكون البدل جزًء من املبدل منه، سواٌء أكان أقلَّ من : بدل البعض من الكل، وضابطه: النوع الثاين
وجيب يف هذا " ثلثَيه " أو " نصفه " أو " حفظت القرآنَ ثُلُثَه : " الباقي أم مساوياً له أم أكثر منه، حنو

  .أن يضاف إىل ضمري عائد إىل املبدل منه، كما رأيتالنوع 
أن يكون بني البدل واملبدل منه ارتباط بغري الكلية واجلزئية، : بدلُ االشتمال، وضابطه: النوع الثالث

نفَعين " و " أعجبيت اجلاريةُ حديثُها : " وجيب فيه إضافة البدل إىل ضمري عائد إىل املبدل منه أيضاً، حنو
  ".حسن أخالقه األستاذ 

  :بدل الغلط، وهذا النوع على ثالثة أضرب: النوع الرابع
أن تقصد شيئاً فتقوله، مث يظهر لك أن غريه أفضلُ منه فتعدل إليه، وذلك :  ـ بدل البداِء، وضابطه١

  ".مشس : " مث قلت بعد ذلك" هذه اجلارية بدر : " كما لو قلت
 كالمك يف األول على ظن، مث تعلم خطأه فتعدل عنه، كما لو أن تبين:  ـ بدل النسيان، وضابطه٢



: " فقلت" فرساً " مث قرب منك فوجدته " رأيت إنساناً : " رأيت شبحاً من بعيد فظننته إنساناً فقلت
  ".فرساً 

الً، أن تريد كالماً فيسبق لسانك إىل غريه وبعد النطق تعدل إىل ما أردت أو:  ـ بدل الغلط، وضابطه٣
  ".رأيت حممداً الفرس : " حنو

  مترينات
  : ـ ميز أنواع البدل الواردة يف اجلمل اآلتية١
سرتين أخالق حممد جارِنا، رأيت السفينة شراعها، بشرتين أخيت فاطمة مبجيِء أيب، أعجبتين احلديقة " 

  ".بيت املسجد، ركبت القطار الفرس أزهارها، هالين األسد زئريه، شربت ماًء عسالً، ذهبت إىل ال
  : ـ ضع يف كل مكان من املكنة اخلالية بدالً مناسباً، واضبطه بالشكل٢

 كتإخو ونساءهم.... ج ـ احترم مجيع أهلك . وكبريهم.... أ ـ أكرمت.  
 اجهم.... ب ـ جاَء احلُجشاتا. ومهيبد ـ اجتمعت كملة األمة وش.  

  :ن األمكنة اخلالية بدالً مطابقاً مناسباً واضبطه بالشكل ـ ضع يف كل مكان م٣

)١/١٠٠(  

  

  .أن ترقى أُمته.... ج ـ يسر احلَاكم . مثاالً للعدل.... أ ـ كان أمري املؤمنني 
  .إىل اإلسكندرية.... د ـ سافر أخي . برقة القلب.... ب ـ اشتهر خليفة النيب 

  :ة بدل اشتمالِ مناسباً، واضبطه بالشكل ـ ضع يف كل مكان من األمكنة اخلالي٤
  .... .د ـ فرحت ذا الطالب .... . أ ـ راقتين حديقة دارك 

  .... .هـ ـ أحببت حممداً .... . ب ـ أعجبين الستاذ 
  .... .و ـ رضيت خالداً .... . ج ـ وثقت بصديقك 

  : بالشكل، مث بني نوع البدل ـ ضع يف كل مكان من األمكنة اخلالية مبدالً منه مناسباً، واضبطه٥
  .أباك تكرِمه تفلح.... د ـ إن . علمه.... أ ـ نفعين 

  .... .هـ ـ أحببت حممداً . نصفها.... ب ـ اشتريت 
  .سيارة.... و ـ رحلت رحلة طويلة ركبت فيهاً . حممد.... ج ـ زارين 

  أسئلة
سم البدل؟ ما الذي يشترط يف بدل البعض ما هو البدلُ؟ فيما يتبع البدل املبدل منه؟ إىل كم قسم ينق

  وبدل االشتمال؟ ما هو بدل الغلط؟ وما أقسامه؟ وما ضابط كل قسم؟
رسول اهللا حممد خامت النبيني، عجز العرب عن اإلتيان بالقرآن عشرِ آيات منه، : " أعرب األمثلة اآلتية



  ".أعجبتين السماء نجومها 
  "عدد املنصوبات، وأمثلتها " 

املفعولُ بِه، واملصدر، وظرف الزمان، وظرف : املنصوبات مخسة عشر، وهي" منصوبات األمساء : " قال
املكان، واحلال، والتمييز، واملُستثىن، واسم ال، واملُنادى، واملفعول من أجله، واملفعولُ معه، وخرب كان 

النعت، والعطف، والتوكيد، البدلُ : ربعة أشياءوأخواتها، واسم إن واخواا، والتابع للمنصوب، وهو أ
.  

  .ينصب االسم إذا وقع يف موقع من مخسة عشر موقعاً: أقول
وسنتكلم عنكل واحد من هذه املواقع يف باب خيصه، على النحو الذي سلكناه يف أبواب املرفوعات، 

  .ونضرب هلا ههنا األمثلة بقصد البيان واإليضاح
  .؟إنا أرسلنا نوحاً ؟ : من قوله تعاىل" نوحاً "  به، حنو  ـ أن يقع مفعوال١ً
  ".جذلَ حممد جذالً : " من قولك" جذالً "  ـ أن يقع مصدراً، حنو ٢

)١/١٠١(  

  

جلست أمام : " من قولك" أمام األستاذ "  ـ أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان؛ فاألول حنو ٣
  ".حضر أيب يوم اخلميس : " قولكمن " يوم اخلميس " والثاين حنو " األستاذ 

  .؟فَتبسم ضاحكاً ؟ : من قوله تعاىل؟ ضاحكاً ؟  ـ أن يقع حاالً، حنو٤
  ".تصبب زيد عرقاً : " من قولك" عرقا "  ـ أن يقع متيزاً، حنو ٥
  ".حضر القوم غال حممداً : " من قولك" حممداً "  ـ أن يقع مستثىن، حنو ٦
  ".ال طالب علم مذموم : " من قولك" طالب علم " ال النافية، حنو  ـ أن يقع امساً ل٧
  ".يا رسول اهللا : " من قولك" رسول اهللا "  ـ أن يقع منادى، حنو، ٨
  ".عنف األستاذ التلميذ تأديباً : " من قولك" تأديباً "  ـ أن يقع مفعوالً ألجله، حنو ٩

  ".ذاكرت واملصباح : " قولكمن " املصباح "  ـ أن يكون مفعوالً معه، حنو ١٠
من " صديقاً "  ـ أن يقع خرباً لكان أو إحدى أخواا أو امساً إلن أو إحدى أخواا؛ فاألول حنو ١١

  ".ليت حممداً يزورونا " من قولك " حممداً " ، والثاين حنو "كلن إبراهيم صديقاً لعلي : " قولك
  ".صاحبت حممداً الفاضل : " لكمن قو" الفاضل "  ـ أن يقع نعتاً ملنصوب، حنو ١٢
  ".ضرب خالد عمراً وبكراً :" من قولك" بكراً "  ـ أن يقع معطوفاً على منصوب، حنو ١٣
  ".حفظت القرآن كله : " من قولك" كُلَّه "  ـ أن يقع توكيداً ملنصوب، حنو ١٤
نِصفَه أَوِ انقُص ؟ ٢؟إِلَّا قَليالً قُمِ اللَّيلَ ؟ : من قوله تعاىل" نصفه "  ـ أن يقع بدالً من منصوب، حنو ١٥



  .؟منه قَليالً 
  "املفعول به " 

ضربت زيداً :" االسم، املنصوب، الذي يقع عليه الفعل، حنو قولك: وهو" باب املفعول به : " قال
 وركبت الفرس."  

  :املفعول به يطلق عند النحويني على ما استجمع ثالثةَ أمور: وأقول
  .ون امساً؛ فال يكون املفعول به فعالً أو حرفاًأن يك: األول
  .أن يكون منصوباً؛ فال يكون املفعول به مرفوعاً وال جمروراً: والثاين

)١/١٠٢(  

  

أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه، واملراد بوقوعه عليه تعلُّقه به، سواء أكان ذلك من جهة : والثالث
  ".مل أفهم الدرس " ى جهة النفي، حنو أم كان عل" فهمت الدرس " الثبوت، حنو 

  "أنواع املفعول به " 
متصل، ومنفصل، فاملتصل : ظاهر، ومضمر؛ فالظاهر ما تقدم ذكره، واملضمر قسمان: وهو قسمان: قال

ضربين، وضربنا، وضربك، وضربك، وضربكما، وضربكن، وضربه، وضرا، : اثنا عشر، وهي
نم، وضرما، وضروإياكما، وإياكم، :  واملنفصل اثنا عشر، وهي.وضر ،اي، وإيانا، وإياكإي

  .وإياكن، ، وإياهً، وإياها، وإيامها، وإياهم، وإياهن
  .املضمر: األول الظاهر، والثاين: ينقسم املفعول به إىل قسمني: وأقول

 أو غيبة، وأن املضمر وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إىل قرينة تكلم أو خطاب
" و " ضرب حممد بكراً " ما ال يدل على معناه إال بقرينة من هذه القرآئن الثالث؛ فمثال الظاهر 

  " .يقطف إمساعيلُ زهرة " و " قطف إمساعيلُ زهرةً " و " يضرب خالد عمراً 
  .األول املتصل؛ والثاين املنفصل: وينقسم املضمر املنصوب إىل قسمني

ما : يف االختيار، وأما املنفصل فهو"إال " ما ال يبتدأُ به الكالم وال يصح وقوعه بعد : فهوأما املتصل 
  .يف االختيار" إال " يبتدأُ به الكالم ويصح وقوعه بعد 

  :وللمتصل اثنا عشر لفظاً
"  حنو الياُء، وهي للمتكلم الواحد، وجيب أن يفصلَ بينها وبني الفعل بنون تسمى نون الوقاية،: األول

 و "أطاعين حممد ، " و " يطيعين بكر " عين يا بكرأط."  
  ".أطاعنا أبناؤنا " وهو للمتكلم املعظم نفسه أو معه غريه، حنو " نا : " والثاين

  ".أطاعك ابنك " الكاف املفتوحة وهي للمحاطب املفرد املذكر، حنو : والثالث



  ".أطاعك ابنك " ة املؤنثة، حنو الكاف املكسورة وهي للمخاطبة املفرد: والرابع
  ".أطاعكُما " الكاف املتصل ا امليم واأللف، وهي للمثىن املخاطب مطلقاً حنو : واخلامس

)١/١٠٣(  

  

  "أطاعكم " الكاف املتصل ا امليم وحدها، وهي جلماعة الذكور احملاطبني، حنو: والسادس
  "أطاعكن " ماعة اإلناث احملاطبات حنوالكاف املتصل ا النون املشددة، وهي جل: والسابع
  ".أطاعه " اهلاء املضمومة، وهي للغائب املفرد املذكر، حنو : والثامن
  ".أطاعها " اهلاُء املتصل ا األلف، وهي للغائبة املفردة املؤنثة جنو : والتاسع
  ". أطاعهما "اهلاُء املتصل ا امليم واأللف، وهي للمثىن الغائب مطلقاً حنو : والعاشر

  "أطاعهم " اهلاُء املتصل ا امليم وحدها، وهي جلماعة الذكور الغائبني حنو: واحلادي عشر
  "أطاعهن" اهلاُء املتصل ا النون املشددة، وهي جلماعة اإلناث الغائبا، حنو : والثاين عشر

للمعظم نفسه، أو مع " نا " أو مردفَةً بالياء للمتكلم وحده، " إيا : " اثنا عشر لفظاً، وهي: وللمنفصل
غريه، أو بالكاف مفتوجة للمخاطب املفرد املذكر، أو بالكاف مكسورة للمخاطبة املفردة املؤنثة، وال 

  .خيفى عليك معرفة الباقي
: " وأن ما بعده لواحق تدلُ على التكلم أو اخلطاب أو الغيبة، تقول" إيا " والصحيح أن الضمري هو 

؟ إِياك نعبد وإِياك نستعني ؟ : ومنه قوله تعاىل" ما أطاع التالميذ إال إياي " و " لتالميذ إياي أطاع ا
  .؟أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ؟ : وقوله سبحانه

  مترينات
بني معناه بعد أن  ـ ضع ضمرياً منفصالً مناسباً يف كل مكان من األمكنة اخلالية ليكون مفعوالً به، مث ١

  :تضبطه بالشكل
  .يثيب اهللا.... هـ ـ أيها املؤمنون . ينتظر املستقبل.... أ ـ أيها الطلبة 

  .إنتظرت طويالً.... و ـ إن حممداً قد تأخر. ترتقب البالد.... ب ـ يا أيتها الفتيات 
  .لحونيرجو املص.... ز ـ هؤالء الفتيات . يرجو املصلحون.... ج ـ أيها املتقي 
  ....ح ـ يا حممد ما انتظرت إال . ينتظر أبوك.... د ـ أيتها الفتاة 

  : ـ ضع كا اسم من األمساء اآلتية يف مجلة مفيدة حبيث يكون مفعوالً به٢

)١/١٠٤(  

  



  .الكتاب، الشجر، القلم، اجلبل، الفرس، حذاء، النافذة، البيت
  :كل واحد منها مفعوالً به يف مجلة مفيدة ـ حول الضمائر اآلتية إىل ضمائر متصله، مث اجعل ٣

  .إيامها، إياكم، إياي، إياكن، إياه، إياكما، إيانا
قرأ، يرى، تسلَّق، ركب، اشترى، :  ـ هات لكل فعل من األفعال اآلتية فاعالً ومفعوالً به مناسبني٤

  .سكن، فتح، قتل، صعد
ية حبيث يكون أحد االمسني فاعالً واآلخر  ـ كون ست مجل، واجعل يف كل مجلة امسني من األمساء اآلت٥

  :مفعوالً به
  .حممد، الكتاب، علي، الشجرة، إبراهيم، احلبل، خليل، املاء، أمحد، الرسالة، بكر، املسألة

 ـ هات سبع مجل مفيدة حبيث تكون كل مجلة مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول به، ويكون املفعول به ٦
  .مري الواحد مرتنيضمرياً منفصالً، بشرط أال تذكر الض

 ـ هات سبع مجل مفيدة حبيث تكون كل مجلة مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول به، ويكون املفعول به ٧
  .ضمرياً متصالً، بشرط أن يكون الضمري يف كل واحدة خمالفاً إلخوانه

  أسئلة
. فعول به الظاهرما هو املفعول به؟ إىل كم قسم ينقسم املفعول به؟ ما هو الظاهر؟ مثل بثالثة أمثلة للم

ما هو املضمر؟ إىل كم قسم ينقسم املضمر؟ ما هو املضمر املتصل؟ كم لفظاً للمضمر املتصل الذي يقع 
مفعوالً به؟ ما الذي جيب أن يفصل به، بني الفعل وياء املتكلم؟ مثّل متاماً بثالثة أمثلة للمضمر املتصل 

  .نفصل الواقع مفعوالً بهالواقع مفعوالً به، وبثالثة أمثلة أخرى للمضمر امل
  :أعرب األمثلة اآلتية

ذَلك الْكتاب ال ؟ ، ؟واعبدوا اللَّه وال تشرِكُوا بِه شيئاً ؟ ، ]٣:املائدة[؟ فَال تخشوهم واخشون ؟ " 
 نيقتلْمل دىه يهف بيونَ؟ ٢؟ريمقيبِ ويونَ بِالْغنمؤي ينقُونَ الَّذفني ماهقْنزا رممالةَ و٣:البقرة.[؟ الص[  

  .خيزونَ من ظُلمِ أهلِ الظُلمِ مغفرةً ومن إساءة أهلِ السوِء إحساناً
  "املصدر" 

)١/١٠٥(  

  

ضرب : االسم، املنصوب، الذي جييُء ثالثاً يف تصريف الفعل، حنو: املصدر هو" باب املصدر : " قال
  .يضرب ضرباً

ومعىن ذلك أنه لو قال لك " الذي جييُء ثالثاً يف تصريف الفعل " قد عرف املؤلف املصدر بأنه : لأقو
ضرب : " مثالً، فإنك تذكر املاضي أوالً، مثَّ جتيء باملضارع، مث باملصدر، فتقول" ضرب " صرف : قائل



  ".يضرب ضربا 
فة املفعول املطلق، وهو يكون مصدراً، وهو وليس الغرض ههنا معرفة املصدر لذاته، وإمنا الغرض معر

  ".ما ليس خرباً مما دلَّ على تأكيد عامله، أو نوعه، أو عدده " عبارة عن 
  ".فهمك فهم دقيق : " خمرجاً ملا كان خرباً من املصادر، حنو قولك" ليس خرباً : " فقولنا
  :ثالثة أنواعيفيد أن املفعوالملطلق " إخل .... مما دل : " وقولنا
  ".فرحت بقدومك جزالً " ، و حنو "حفظت الدرس حفظاً " املؤكِّد لعامله، حنو : األول
وقفت لألستاذ وقوف " ، وحنو "أحببت أستاذي حب الولد أباه " املبني لنوع العامل، حنو : والثاين

  ".املؤدبِ 
  ".ضربته ثالث ضربات " حنو ، و"ضربت الكسولَ ضربتنيِ " املبني للعدد، حنو : والثالث

  "أنواع املفعول املطلق " 
لفظي، ومعنوي، فإن وافق لفظُه لقظَ فعله فهو لفظي، حنو قَتلته قتالً، وإن وافق معىن : وهو قسمان: قال

  .، وما أشبه ذلك"قمت وقوفاً " ، و"جلست قُعوداً " فعله دون لفظه فهو معنوي، حنو 
  :ر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق إىل قسمنيينقسم املصد: وأقولُ

ما يوافق الفعل الناصب له يف لفظه، بأن يكون مشتمالً على حروفه، ويف معناه أيضاً بأن : القسم األول
و " ضربته ضرباً " ، "قعدت قعوداً " يكون املعىن املراد من الفعل هو املعىن املراد من املصدر، وذلك حنو 

  .ما أشبه ذلكو" ذهبت ذهاباً " 

)١/١٠٦(  

  

ما يوافق الفعل الناصب له يف معناه، وال يوافقه يف حروفه، بأن تكون حروف املصدر : والقسم الثاين
هو معىن القعود، وليست حروف " جلس " فإن معىن " جلست قُعوداً " غري حروف الفعل، وذلك حنو 
" قمت وقوفاً " و " أهنته احتقاراً " و " ماً ضربته لَكْ" و " فرحت جذالً " الكلمتني واحدة، ومثل ذلك 

  .وما أشبه ذلك، واهللا سبحانه وتعاىل أعلى وأعلم
  مترينات

 ـ اجعل كل فعل من األفعال اآلتية يف مجلتني مفيدتني، وهات لكل فعل مبصدره منصوباً على أنه ١
  :مءكد لعامله مرة، ومبني لنوعه مرة أخرى: مفعول مطلق

  ".ستغفر، باع، سار حفظ، شرب، لعب، ا" 
  : ـ اجعل كل اسم من األمساء االتية مفعوالً مطلقاً يف مجلة مفيدة٢
  ".حفظاً، لعباً هادئاً، بيع املضطر، سراً سريعاً، سهراً طويالً، غضبة األسد، وثبة النمر، اختصاراً " 



  : ـ ضغ مفعوالً مطلقاً مناسباً يف كل مكان من املاكن اخلالية اآلتية٣
  ....تجنبِ املزاح ) هـ ....  على خياف) أ 

  ....غَلَت املرجلُ ) و .... ظهر البدر ) ب
  ....فاض النيلُ ) ز .... يثور الربكان ) ج
  ....صرخ الطفلُ ) ح .... اترك اهلذر ) د 

  أسئلة
 قسم ما هو املصدر؟ ما هو املفعول املطلق؟ إىل كم ينقسم املفعول املطلق من جهة ما يراد منه؟ إىل كم

ينقسم املفعول املطلق من حيث موافقته لعامله، مثل بثالثة أمثلة للمفعول املطلق املبني للعدد، مثل بثالثة 
  .أمثلة ملفعول مطلق منصوب بعامل من لفظه، وبثالثة أمثلة ملفعول مطلق منصوب بعامل من معناه

  "ظرف الزمان، و ظرف املكان " 
حنو " ىف " اسم الزمان املنصوب بتقدير: ظرف الزمان هو" ن باب ظرف الزمان، و ظرف املكا: " قال

اليوم، والليلة، وغدوة، وبكرة، و سحرا، وغدا، و عتمةً، وصباحاً، ومساءاً، وأبداً، و أمداً، وحيناً وما 
  .أشبه ذلك

 :األول: الوعاء، واملراد به ىف عرف النحاة املفعول فيه، وهو نوعان: الظرف معناه ىف اللغة: وأقول
  .ظرف املكان: ظرف الزمان، والثاىن

)١/١٠٧(  

  

فهو عبارة عن االسم الذى يدل على الزمان املنصوب باللفظ الدال على املعىن الواقع : أما ظرف الزمان
" فإن " صمت يوم األثنني: " الدالة على الظرفية، وذلك مثل قولك" ىف " ذلك املعىن فيه، مبالحظة معىن 

وهذا العامل دال على معىن " صمت : "  مفعول فيه، وهو منصوب بقولكظرف زمان" يوم االثنني 
: أن الصيام حدث ىف اليوم املذكور؛ خبالف قولك: أى" ىف " وهو الصيام، والكالم على مالحظة معىن 

فإن معىن ذلك أنه خياف نفس يوم االمتحان وليس معناه أنه خياف شيئا " خياف الكسول يوم االمتحان " 
  .ذا اليومواقعا ىف ه

  .األول املختص، والثاىن املبهم: واعلم أن الزمان ينقسم إىل قسمني
  ".ما دال على مقدار معني حمدود من الزمان " أما املختص فهو 
  ".ما دال على مقدار غري معني وال حمدود " وأما املبهم فهو 
  .الشهر، والسنة، واليوم، والعام، واألسبوع: ومثال املختص

  . اللحظة، والوقت، والزمان، واحلني:ومثال املبهم



  .وكل واحد من هذين النوعني جيوز أنتصابه على أنه مفعول فيه
  :وقد ذكر املؤلف من األلفاظ الدالة على الزمان اثىن عشر لفظا

صمت يوم " أو " صمت اليوم : " وهو من طلوع الفجر إىل غروب الشمس، تقول" اليوم : " األول
  ". طويال صمت يوما" أو " اخلميس 

" أو " اعتكفت الليلة البارحة : " وهى من غروب الشمس إىل طلوع الفجر تقول" الليلة : " والثاىن
  ".اعتكفت ليلة اجلمعة " أو " اعتكفت ليلة 

زارىن صديقى غدوة : " وهى الوقت ما بني صالة الصبح وطلوع الشمس، تقول" غدوة : " الثالث
  ".زارىن غدوة " أو " االحد 

  ".أزورك بكرة " ، و"أزورك بكرةَ السبت : " وهى أول النهار، تقول" بكرة : " بعوالرا
  ".ذاكرت درسي سحراً : " وهوآخر الليلقبيل الفجر، تقول" سحراً : " واخلامس

  ".إذا جِئتين غداً أكرمتك : " وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، تقول" غداً : " والسادس
  ".سأزورك عتمة : " وهي اسم لثلث الليل األول، تقول"ة عتم: " والسابع

)١/١٠٨(  

  

سافر : " وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاين إىل الزوال، تقول" صباحاً : " والثامن
  ".أخي صباحاً 

ار بنا وصل القط: " وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إىل نصف الليل، تقول" مساًء : " والتاسع
  ".مساًء 

وكل منهما اسم للزمان املستقبل الذي ال غاية النتهائه، ": أمداً : " ، واحلادي عشر"أبداً : " والعاشر
  ".ال أقترف الشر أمداً " و " ال أصحب األشرار أبداً : " تقول

صاحبت علياً : " لوهو اسم لزمان مبهمٍ غري معلوم االبتداء وال االنتهاء، تقو" حيناً : " والثاين عشر
  ".حيناً من الدهر 

أم " صحوةً، وضحى : " سواء أكان خمتصاً مثل: ويلق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان
؛ فإن هذه وما ماثلها جيوز نصب كل واحد منها "كان مبهماً مثل وقت، وساعة، وحلظة، وزمان، وبرهة 

  .على أنه مفعول فيه
  "ظرف املكان " 

أمام، وخلف، وقُدام، ووراَء، وفوق، : ، حنو"يف " اسم املكان املنصوب بتقدير : ظرف املكان هوو: قال
  .وحتت، وعند، وإزاَء، وحذاَء، وتلقاَء ومثَّ، وهنا، وما أشبه ذلك



خمتص، ومبهم، وعرفت أن كل واحد : قد عرفت فيما سبقظرف الزمان، وأنه ينقسم إىل قسمني: وأقول
  .ز نصبه على أنه مفعول فيهمنهما جيو

االسم، الدال على املكان، املنصوب باللفظ الدال على املعىن " واعلم هنا أن ظرف املكان عبارة عن 
  ".الدالة على الظرفية " يف " الواقع فيه مبالحظة معىن 

: مثل" ة ما له صورةٌ وحدود حمصور: " خمتص، ومبهم؛ أما املختص فهو: وهو أيضاً ينقسم إىل قسمني
: مثل" ما ليس له صورة وال حدود حمصورة : " الدار، واملسجد، واحلديقة، والبستان؛ وأما املبهم فهو

  .وراء، وأمام
وال جيوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمني إال الثاين، وهو املُبهم؛ أما األول ـ وهو 

زرت علياً يف داره " و " اعتكفت يف املسجد : " واملختص ـ فيجب جره حبرف جر يدل على املراد، حن
."  

  :وقد ذكر املؤلفمن األلفاظ الدالة على املكان ثالثةَ عشر لفظاً

)١/١٠٩(  

  

  ".جلست أمام األستاذ مؤدباً : " حنو" أما : " األول
  ".سار املشاة خلف الركبان : " حنو" خلف : " الثاين

  ".مشى الشرطي قُدام األمري " : حنو" قُدام : " الثالث
  ".وقف املصلون بعضهم وراَء بعض : " حنو" وراَء : " الرابع

  ".جلست فوق الكرسي : " حنو" فوق : " اخلامس
  ".وقف القطُّ حتت املائدة : " حنو" حتت : " السادس

  ".لمحمد مرتلةٌ عند األستاذ : " حنو" عند : " السابع
الثامن : " سار مع سليمان أخوه : " حنو" مع."  
  ".لنا دار إزاَء النيل : " حنو" إزاَء : " التاسع
  ".جلس أخي حذاَء أخيك : " حنو" حذاء : " العاشر

  ".جلس أخي تلقاَء دارِ أخيك : " حنو" تلقاَء : " احلادي عشر
  .؟ الْآخرِين وأَزلَفْنا ثَم؟ : حنو قول اهللا تعاىل" ثَم : " الثاين عشر

  ".جلس حممد هنا حلظة : " حنو" هنا : " الثالث عشر
  .مينيٍ، ومشالٍ: ومثلُ هذه األلفاظ كلُّ ما دل على مكان مبهم، حنو

  أسئلة ومترينات



 ـ ما هو الظرف؟ إىل كم قسم ينقسم الظرف؟ ما هو ظرف الزمان؟ إىل كم قسم ينقسم ظرف ١
يف مجل مفيدة لظرف الزمان املختص، وبثالثة أمثلة أخرى لظرف الزمان املبهم، الزمان؟ مثِّل بثالثة أمثلة 

  هل ينصب على أنه مفعول فيه كل ظرف زمان؟
عتمة، صباحاً، زماناً، :  ـ اجعل كل واحد من اللفاظ االتية مفعوالً فيه يف مجلة مفيدة، وبين معناه٢

  .حلظة، ضحوةً، غداً
رف املكان املبهم؟ ما هو ظرف املكان املختص، مثِّل بثالثة أمثلة  ـ ما هو ظرف املكان؟ ما هو ظ٣

 لكلٍ من ظرف املكان املبهم، وظرف الزمان املختص، وهل ينصب على أنه مفعول فيه كل ظرف
  مكان؟

  . ـ اذكر سبع مجل تصف فيها عملك يوم اجلمعة، بشرط أن تشتمل كل مجلة على مفعول فيه٤
  "احلال " 

جاء زيد : " االمسن املنصوب، املفسرملا انبهم من اهليئات، حنو قولك: احلال هو" ال باب احل: " قال
  .وما أشبه ذلك" لقيت عبد اهللا راكباً " و " ركبت الفرس مسرجاً " و " راكباً 

)١/١١٠(  

  

االسم، " عن وهو يف اصطالح النحاة عبارة " ما عليه اإلنسان من خري أو شر " احلال يف اللغة : وأقول
  ".الفَضلَة، املنصوب، املفسرملا انبهم من اهليئات 

ويشمل املؤول " جاء حممد ضاحكاً : " يف قولك". ضاحكاً " يشمل الصريح مثل " االسم : " وقولنا
وكذلك " ضاحكاً : " فإنه يف تأويل قولك" جاء حممد يضحك : " يف قولك" ضحك " بالصريح مثل 

  ".مصاحباً ألخيه : " فإنه يف تأويل قولك" مد معه أخوه جاء حم: " قولنا
  .معناه أنه ليس جزًءا من الكالم؛ فخرج به اخلرب" الفَضلَة : " وقولنا
  .خرج به الرفوع وارور" املنصوب : " وقولنا

  .كاسم الفاعل، واملصدر، والظرف، واسم ااإلشارة: وإمنا ينصب احلال بالفعل وشبه الفعل
معناه أن احلال يفَسر ما خفي واستتر من صفات ذَويِ العقلِ أو " املفسرملا انبهم من اهليئات : " اوقولن

  .غريهم 
ركبت : " أو بياناً لصفة املفعول به، حنو" جاء عبد اهللا راكباً : " مث إنه قد يكون بياناً لصفة الفاعل، حنو

  ".لقيت عبد اِهللا راكباً : " يعاً، حنو، وقد يكون حمتمالً لألمرين مج"الفرس مسرجاً 
، وقد جييء "أنت صديقي خملصاً : " وكما جييء احلال من الفاعل واملفعول به فإنه جييء من اخلرب، حنو

أَن ؟ : وقد جييَء من ارور باإلضافة، حنو قوله تعاىل" مررت بِهند راكبةً : من ارور حبرف اجلر، حنو



حال من إبراهيم، وإبراهيم جمرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهو : فحنيفاً؟  إِبراهيم حنِيفاً اتبِع ملَّةَ
  .إليه" ملة " جمرور بإضافة 

  "شروط احلال وشروط صاحبها " 
  .وال يكون إال نكرة، وال يكون إال بعد متام الكالم، وال يكون صاحبها إال معرفة: قال

)١/١١١(  

  

ال أن يكون نكرة، وال جيوز أن يكون معرفة، وإذا جاء تركيب فيه احلال معرفة يف جيب يف احل: وأقول
حال من " وحده " ، فإن "جاء األمري وحده : " الظاهر، فإنه جيب تأويل هذه املعرفة بنكرة مثل قوهلم

: " ك قلتفكأن" منفرداً : " األمري، وهو معرفة باإلضافة إىل الضمري، ولكنه يف تأويل نكرة هي قولك
أي " جاُءوا األول فاألول " معتركَةً، و : ، أي"أرسلَها العراك : " ، ومثل ذلك قوهلم"جاء األمري منفرداً 

بنيترتم.  
أن يأخذ الفعل فاعله واملبتدأُ : واألصل يف احلال أن جييء بعد استيفاء الكالم، ومعىن استيفاء الكالم

  .خربه
كيف قَدم : " ل على مجيع أجزاء الكالم، كما إذا كان احلال اسم استفهام، حنوورمبا وجب تقدمي احلا

اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب حال من علي، وال جيوز تأكري اسم : فكيف" علي 
  .االستفهام

  .ويشترط يف صاحب احلاألن يكون معرفة، فال جيوز أن يكون نكرةبغري مسوغ
  : احلال من النكرة أن تتقدم احلال عليها، كقول الشاعرومما يسوغ جميء

  لمية موحشا طلَل يلُوح كأمنه خلل
  .، وطللٌ نكرة، وسوغ جميء احلال منه تقدمها عليه"طلل " حال من : فموحشاً

أو وصف هذه النكرة بإضافة صصخغ جميء احلال من النكرة أن تومما يسو.  
وهو نكرة، وساغ جميء "أربعة " حال من : فسواء؟ في أَربعة أَيامٍ سواًء ؟ : ه تعاىلفمثال األول يف قول

  :احلال منها لكوا مضافة، ومثال الثاين قول الشاعر
  .نجيت يارب نوحاً واستجبت له يف فُلُك ماخرِ يف اليم مشحوناً

  مترينات
  : اآلتية حاالً مناسباً ـ ضع يف كل مكان من األمكنة اخلالية١
  ...ال تنم يف الليل ) هـ... يعود الطالب اتهد إىل بلده ) أ 

  ...رجع أخي من ديوانه ) و... ال تأكلِ الطعام ) ب



  ...ال متشِ يف األرض ) ز... ال تِسر يف الطريق ) ج
  ...رأيت خالداً ) ح... البس ثوبك ) د 
  :حاالً مبيناً هليئة الفاعل يف مجلة مفيدة ـ اجعل كل اسم من األمساء اآلتية ٢

)١/١١٢(  

  

  .مسروراً، خمتاالً، عرياناً، متعباً، حاراً، حافياً، جمتهداً
  : ـ اجعل كل اسم من األمساء اآلتية حاالً مبيناً هليئة املفعول به يف مجلة مفيدة٣

  .اً، ناضراً، مستبشراتمكتوفاً، كئيباً، سريعاً، صافياً، نظيفاً، جديداً، ضاحكاً، المع
  . ـ صف الفرس بأربع مجل، بشرط أن جتيء يف كل مجلة حبال٤

  تدريب على اإلعراب
  ".لقيتين هند باكية، لبست الثوب جديداً : " أعرب اجلملتني اآلتيتني

  اجلواب
ة، فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، والتاء عالمة التأنيث، والنون للوقاي:  ـ لقي١

  .والياء ضمري املتكلم مفعول به، مبين على السكون يف حمل نصب
  .فاعل لقي مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: ـ هند

  .ـ باكيةحال مبني هليئة الفاعل منصوب بالفتحة الظاهرة
فعل ماض مبين على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال احملل بالسكون املأيت به :  ـ لبس٢

كراهة توايل أربع متحركاتفيما هو كالكلمة الواحدة، والتاء ضمري املتكلم فاعل مبين على الضم لدفع 
  .يف حمل رفع

حال مبني هليئة املفعول به : مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، جديداً: ـ الثوب
  .منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

  أسئلة
ا الذي تأيت احلال منه؟ هل تأيت احلال من املضاف إليه؟ ما الذي يشترط ما هو احلال لغة واصطالحاً؟ م

يف احلال، وما الذي يشترط يف صاحب احلال؟ ما الذي يسوغ جميء احلال من النكرة؟ مثِّل للحال بثالثة 
  .أمثلة، وطبق على كل واحد منها شروط احلال كلها، واعرا

  "التمييز " 
تصبب : " االسم، املنصوب، املفَسر ملا انبهم من الذوات، حنو قولك: تمييز هوال" باب التمييز : " قال

ملكت " و " اشتريت عشرين كتاباً " و " طاب حممد نفساً " و " تفَقَّأ بكر شحماً " و " زيد عرقاً 



  ".أمجلُ منك وجهاً " و " زيد أكرم منك أباً " و " تسعني نعجة 
  .تريد أنك فسرته.. ميزت كذا : التفسري مطلقاً، تقول:  يف اللغة معنيان؛ األولللتمييز: وأقول

)١/١١٣(  

  

  .ميزت القوم، تريد أنك فصلت بعضهم عن بعض: فصلُ بعضِ األمور عن بعض تقول: والثاين
من الذوات أو االسم، الصريح، املنصوب، املُفَِسر ملا انبهم " والتمييز يف اصطالح النحاة عبارة عن 

  ".النسب 
  .معناه أن التمييز ال يكون فعالً وال حرفاً" االسم : " فقولنا
إلخراج االسم املؤول، فإن التمييز ال يكون مجلة وال ظرفاً، خبالف احلال كما سبق " الصريح : " وقولنا
  .يف بابه
متييز الذات، :  على نوعني، األوليشري إىل أن التمييز" املفسر ملا انبهم من الذوات أو النسب : " وقولنا
  .متييز النسبة: والثاين

" ما رفع اام اسم مذكور قَبلَه مجملِ احلقيقة " أما متييز الذات ـ ويسمى أيضاً متييز املفرد ـ فهو 
رِ عند اللَّه اثْنا إِنَّ عدةَ الشهو؟ ، ؟إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَباً ؟ : ويكون بعد العدد، حنو قوله تعاىل

 رشرطال زيتاً " أو بعد املقادير، من املوزونات، حنو ؟ ع حنو " اشتريت ،اً " أو املَكيالتبإرد اشتريت
  ".اشتريت فداناً أرضاً " أو املساحات، حنو " قمحاً 

وهو "  مجلة سابقة عليه ما رفع إام نسبة يف: " وأما متييز النسبة ـ ويسمى أيضاً متييز اجلملة ـ فهو
  .غري حمول: محول، والثاين: ضربان؛ األول

  :فأما احملول فهو على ثالثة أنواع
فحذف " تفقأ شحم زيد " األصل فيه " تفَقَّأ زيدٌ شحماً " احملول عن الفاعل، وذلك حنو : النوع األول

 ،هقامـ م فارتفع ارتفاعه، مث أتى باملضاف املضاف ـ وهو شحم ـ وأقيم املضاف إليه ـ وهو زيد
  .احملذوف فانتصب على التمييز

وفجرنا عيون " أصله ؟ وفَجرنا الْأَرض عيوناً ؟ : احملول عن املفعول وذلك حنو قوله تعاىل: النوع الثاين
  .ففُعل فيه مثلُ ما سبق" األرض 

)١/١١٤(  

  



مايل أكثر من " وأصله ؟ أَنا أَكْثَر منك ماالً ؟ : ه تعاىلاحملولُ عن املبتدأ، وذلك حنو قول: النوع الثالث
 كاملضاف إليه ـ وهو الضمري الذي هو ياء املتكلم ـ مقامه " مال "فحذف املضاف، وهو "مال وأُقيم

فارتفع ارتفاعاً وانفصل؛ ألن ياء املتكلم ضمري متصل كما عرفت، وهو ال يبتدأ به، مث جيء باملضاف 
  .ف فَجعلَ متييزاً، فصار كما ترىاحملذو

  "امتأل اإلناُء ماًء " وأما غري احملول فنحو 
  "شروط التمييز " 

  .وال يكون إال نكرة، وال يكون إال بعد متام الكالم: قال
  :يشترط يف التمييز أن يكون نكرة، فال جيوز أن يكون معرفة، وأما قول الشاعر: وأقول

جو فترملَّا أن ع كأيتعن عمرِور ا قيسي فسالن بٍْتوط تددنا صوه  
املُعرفة حىت يلزم منه جميء التمييز معرفة، بل هي " أل " هذه " أل " متييز، وليست " النفس " فإن قوله 

  .زائدة ال تفيد ما دخلت تعريفاً؛ فهو نكرة، وهو موافق ملا ذكرنا من الشرط
بعد استيفاء الفعل فاعله، :  عامله، بل ال جييء إال بعد متام الكالم، أيوال جيوز يف التمييز أن يتقدم على

  .واملبتدأ خربه
  مترينات

شربت كوباً ماًء، اشتريت قنطاراً عسالً، ملكت : "  ـ بين أنواع التمييز تفصيالً يف اجلمل االتية١
طار مخسون مسافراً، حممد عشرة مثاقيل ذهباً، زرعت فداناً قطناً، رأيت أحد عشر فارساً، ركب الق

  ".أكمل من خالد خلقاً وأشرف نفساً وأطهر ذَيالً، امتأل إبراهيم كرباً 
  : ـ ضع يف كل مكان من األمكنة اخلالية من األمثلة متييزاً مناسبا٢ً
  ...الزرافة أطول احليوانات ) هـ. من الفضة... الذهب أغلى ) أ 

  .من األرض...  أكرب الشمس) و . من الرصاص... احلديد أقوى ) ب
  ...أكلت مخسة عشر ) ز... العلماء أصدق الناس ) ج
  ...شربت قدحاً ) ح. من اجلهال... طالب العلم أكرم ) د
  : ـ اجعل كل اسم من األمساء اآلتية متييزاً يف مجلة مفيدة٣

  .شعرياً، قصباً، خلُقاً، أدباً، ضحكاً، بأساً، بسالة 

)١/١١٥(  

  

مجل يكون يف كل مجلة منها متييز مسبوق باسم عدد، بشرط أن يكون اسم العدد  ـ هات ثالث ٤
  .مرفوعاً يف واحدة ومنصوباً يف الثانية وخمفوضاً يف الثالثة



  تدريب على اإلعراب
  :أعرب اجلملتني اآلتيتني

  ".حممد أكرم من خالد نفساً، عندي عشرون ذراعاً حريراً " 
  اجلواب

  .االبتداء، وعالمة رفعه الضمة الظاهرةمبتدأ، مرفوع ب:  ـ حممد١
  .خرب املبتدأ، مرفوع باملبتدأ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: أكرم

  .جار وجمرور متعلق بأكرم: من خالد
  .متييز نسبة حمول عن املبتدأ منصوبوعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: نفساً

ملتكلم مضاف إليه، مبين على ظرف مكان متعلق مبحذوف خرب مقدم، وعند مضاف وياء ا:  ـ عند٢
  .السكون يف حمل خفض

مبتدأ مؤخر مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعة الواو نيابة عن الضمة؛ ألنه ملحق جبمع املذكر : عشرون
  .السامل
  .متييز لعشرين، منصوب بالفتحة الظاهرة: ذراعاً
  .متييز لذراع، منصوب بالفتحة الظاهرة: حريراً
  أسئلة

ة واصطالحاً؟ إىل كم قسم ينقسم التمييز؟ ما هو متييز الذات؟ ما هو متييز النسبة؟ مباذا ما هو التمييز لغ
يسمى متييز الذات؟ مباذا يسمى متييز النسبة؟ ما الذي يقع قبل متييز الذات؟ مثِّل لتمييز الذات بثالثة 

مثِّل للتمييز احملول عن أمثلة خمتلفة وأعرب كل واحد منها؟ إىل كم قسم ينقسم متييز النسبة احملول؟ 
الفاعل وعن املفعول وعن املبتدأ، مثِّل لتمييز النسبة غري احملول، ما هي شروط التمييز؟ ما معن أن 

  .التمييز ال جييء إال بعد متام الكالم؟ مثِّل لتمييز له متييز
  "االستثناء " 

ري، وسوى، وسوى، وسواٌء، وخال، إلَّا، وغ: وحروف االستثناء مثانية، وهي" باب االستثناء : " قال
  .وعدا، وحاشا

)١/١١٦(  

  

اإلخراج بإال أو " االستثناء معناه يف اللغة مطلق اإلخراج، وهو يف اصطالح النحاة عبارةعن : وأقول
جنح التالميذُ إال : " ومثالُه قولك"إحدى أخواا، لشيء لوال ذلك اإلخراج لكان داخالً فيما قبل األداة 

أحد التالميذ، وهو عامر، ولوال ذلك اإلخراج لكان عامر " إال عامراً " فقد أخرجت بقولك " مراً عا



  .داخالً يف مجلة التالميذ الناجحني
واعلم أن أدوات االستثناء كثرية، وقد ذكر منها املؤلف مثان أدوات، والذي ذكره منها على ثالثة 

  :أنواع
  ".إلَّا " هو ما يكون حرفاً دائماً و: النوع األول
" سوى " بالقصر وكسر السني، و " سوى : " ما يكون امساً دائماً، وهو أربعة، وهي: النوع الثاين

  ".غري " باملد وفتح السني، و " سواُء " بالقصر وضم السني، و 
خال، عدا، : " ما يكون حرفاً تارة ويكون فعالً تارة أخرى، وهي ثالثُ أدوات وهي: النوع الثالث

  ".حاشا 
  "حكم املستثىن بإال " 

خرج الناس إال " و " قال القوم إال زيداً " فاملستثىن بإلّا ينصب إذا كان الكالم تاماً موجباً، حنو : قال
" ما قام القوم إال زيد " وإن كان الكالك منفياً تاماً جاز فيه البدلُ والنصب على االستثناء، حنو " عمراً 

  ".ما مررت إال بزيد " و "  زيداً ما ضربت إال" و 
  .وجوب النصب على االستثناء: ثالثةَ أحوالٍ؛ احلالة األوىل" إلّا " اعلم أن لالسم الواقع بعد : وأقول

  .على أنه بدل منه مع جواز نصبه على االستثناء" إلّا " جواز إتباعه ملا قبل : احلالة الثانية
  ".إلّا "  ما يقتضيه العامل املذكور قبل وجوب إجرائه على حسب: احلالة الثالثة

إما أن يكون تاماً موجباً، وإما أن يكون تاماً منفياً، وإما أن " إلّا " وبيان ذلك أن الكالم الذي قبل 
  .يكون ناقصاً وال يكون حينئذ إال منفياً

)١/١١٧(  

  

ونه ناقصاً أال يذكر فيه املستثىن منه، أن يذكر فيه املستثىن منه، ومعىن ك: ومعىن كون الكالم السابق تاماً
أن : النهي، واالستفهام، ومعىن كونه منفياً: ومعىن كونه موجباً، أال يسبقه نفي أو شبهه، وشبه النفي

  .يسبقه أحد هذه األشياء
: " على االستثناء حنو قولك" إلّا " فإن كان الكالم السابق تاماً موجباً وجب نصب االسم الواقع بعد 

إلّا زيداً قام مستثنيان من كالم تام لذكر : فزيداً وعمراً" خرج الناس إلّا عمراً : " وقولك"  القوم
يف الثاين ـ والكالم مع ذلك موجب لعدم تقدم " الناس " يف األول و " القوم " املستثىن منه ـ وهو 

  .نفي أو شبهه؛ فوجب نصبهما، وهذه هي احلالة األوىل
: " ابق تاماً منفياً جاز فيه االتباع على البدلية أو النصب على االستثناء، حنو قولكوإن كان الكالم الس
 ما قام القوم إال زيد"مستثىن من كالم تام لذكر املستثىن منه، وهو القوم، والكالم مع ذلك منفي : فزيد



ملستثىن منه مرفوع، وبدل بالرفع؛ ألن ا" إلّا زيد " النافية؛ فيجوز فيه اإلتباع؛ فتقولُ " ما " لتقدم 
  .وهذه هي احلالة الثانية" إال زيداً : " املرفوع مرفوع، وجيوز فيه على قلة النصب على االستثناء؛ فتقول

من " إلّا " وإن كان الكالم السابق ناقصاً، وال يكون إال منفياً، كان املستثىن على حسب ما قبل 
، وإن كان "ما حضر إال علي " الفاعلية رفعته عليها، حنو العوامل؛ فإن كان العامل يقتضي الرفع على 

وإن كان العامل يقتضي اجلر " ما رأيت إال علياً " العامل يقتضي النصب على املفعوليةنصبته عليها، حنو 
  .وهذه هي احلالة الثالثة" ما مررت إال بزيد " حبرف من حروف اجلر جررته به حنو 

  "املستثىن بغري وأخواا " 
  .واملستثىن بِِسوى، وسوى، وسواِء، وغَريٍ جمرور ال غري: قال

)١/١١٨(  

  

االسم الواقع بعد أداة من هذه األدوات األربعة جيب جره بإضافةاألداة إليه، أما األداة نفسها : وأقول
 موجباً نصبتها فإن كان الكالم تاماً: على التفصيل الذي سبق" إال " فإنه تأخذ حكم االسم الواقع بعد 

، وإن كان الكالم تاماً منفياً أتبعتها ملا قبله أو نصبتها، "قام القوم غري زيد " وجوباً على االستثناء، حنو 
، وإن كان الكالم ناقصاً منفياً أجريتها على "غري ا؟ألخيارِ " ، أو "ما يزورين أحد غري األخيارِ " حنو 

  ". األخيارِ ال تتصل بغري" حسب العوامل، حنو 
  "املستثىن بعدا وأخواته " 

عداال عمراً " و " قام القوم خال زيداً، زيد " واملستثىن خبال، وعدا، وحاشا، جيوز نصبه وجره، حنو : قال
  ".حاشا بكراً وبكرٍ " ، و "وعمرو 

ك أن جتره، والسر االسم الواقع بعد أداة من هذه األدوات الثالثة جيوز لك أن تنصبه، وجيوز ل: وأقول
 نهرتيف ذلك أن هذه األدوات تستعمل أفعاالً تارة، وتستعمل حروفاً تارة أخرى على ما سبق، فإن قد
أفعاالً نصبت ما بعدها على أنه مفعول به، والفاعل ضميري مستتر وجوباً، وإن قدرتهن حروفاً خفضت 

  .ما بعدها على أنه جمرور ا
وجب " ما " املصدرية؛ فإن تقدمت على واحدة منهن " ما " يما إذا مل تتقدم عليهن وحملُّ هذا التردد ف

املصدرية ال تدخلُ إال على األفعال؛ فهن أفعالٌ ألبتة إن سبقتهن " ما " نصب ما بعدها، وسبب ذلك أن 
ال جيوز فيه " يداً قام القوم ما خال ز" وخفضه، " زيد " جيوز فيه نصب " قام القوم خال زيد " ، فنحو 

  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلى وأعلم" زيد " إال نصب 
  أسئلة

)١/١١٩(  



  

ما هو االستثناء لغة واصطالحاً؟ ما هي أدوات االستثناء؟ إىل كم قسم تنقسم أدوات االستثناء؟ كم 
سم الواقع ؟ مىت جيب نصب االسم الواقع بعد إال ؟ مىت جيوز نصب اال"إلّا " حالة لالسم الواقع بعد 

بعد إال وإتباعه ملا قبلها؟ ما معىن كون الكالم تاماً؟ ما معىن كون الكالم منفياً؟ ما حكم االسم الواقع 
  بعد سوى ؟ كيف تعرب سواء؟ ما حكم االسم الواقع بعد خال ؟

  "عمل إن " ال " شروط إعمال " 
حنو " ال " ذا باشرت النكرة ومل تتكرر تنصب النكرات بغري تنوين إ" ال " اعلم أن " " ال " باب : " قال

  ".ال رجلَ يف الدار " 
  .فتنصب االسم لفظاً أو حمالً وترفع اخلرب" إن " النافية للجنس تعمل عمل " ال " اعلم أن : وأقول

  :وهي ال تعمل هذا العمل وجوباً إال بأربعة شروط
  .أن يكون امسها نكرة: األول
  .أي غري مفصول منها ولو باخلرب: اأن يكون امسها متصالً : الثاين

  أن يكون خربها نكرة أيضاً: والثالث
  " .ال " ألّا تتكرر : والرابع

على ثالثة أنواع، األولُ املفرد، والثاين املضاف إىل نكرة، والثالث الشبيه " ال " مث اعلم أن اسم 
  .باملضاف

فيدخل فيه املثىن، " مضافاً وال شبيهاً باملضاف ما ليس : " أما املفرد يف هذا الباب، ويف باب املنادى، فهو
  .ومجع التكسري، ومجع املذكر السامل، ومجع املؤنث السامل

، "ال رجلَ يف الدار " فإذا كان نصبه بالفتحة بين على الفتح، حنو : وحكمه أنه يبىن على ما ينصب به
وإن " ال رجلَنيِ يف الدار " على الياء حنو وإن كان نصبه بالياء ـ وذلك املثىن ومجع املذكر السامل ـ بين 

ال صاحلات " كان نصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة ـ وذلك مجع املؤنث السامل ـ بين على الكسر، حنو 
اليوم"  

  "ال طالب علمٍ ممقوت " وأما املضاف فينصب بالفتحة الظاهرة أو مبا ناب عنها، حنو 
أي ينصب : فمثلُ املضاف يف احلكم" تصل به شيٌء من متام معناه ما ا" وأما الشبيه ـ املضاف ـ وهو 

  ".ال مستقيماً حاله بني الناس " بالفتحة، حنو 

)١/١٢٠(  

  



فإن تكررت " ال يف الدار رجلٌ وال امرأةٌ " حنو " ال " فإن مل تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار : قال
  ".رجلَ يف الدارِ وال امرأةٌ ال : " جاز إعمالُها وإلغاؤها، فإن شئت قلت

أربعة، وهذا الكالم يف بيان احلكم إذا "إنَّ " عملَ " ال" قد عرفت أن شروط وجوب عمل : وأقول
  .اختل شرط من الشروط األربعة السابقة

" ال حممد زارين وال بكر " وتكرارها، حنو " ال " معرفة وجب إلغاُء " ال " وبيان ذلك أنه إذا وقع بعد 
  ا فصل بني ال وامسها فاصلٌ ما وجب كذلك إلغاؤها وتكرارها حنووإذ
" ال " متعلق مبحذوف خرب مقدم، و: مبتدأ مؤخر، وفيها: فغولٌ؟ ال فيها غَولٌ وال هم عنها ينزفُونَ ؟ 

وز مل جيب إعماهلا، بل جيوز إعماهلا إذا استوفت بقية الشروط، وجي" ال " نافية مهملة، وإذا تكررت 
ال رجلٌ يف الدار : " ، وتقول على اإلمهال"ال رجلَ يف الدار وال امرأةً " إمهاله؛ فتقول على اإلعمال 

  .برفع رجل وامرأة" وال امرأةٌ 
  أسئلة

النافية للجنس؟ إىل كم قسم ينقسم " ال"النافية للجنس؟ ما شروط وجوب عمل " ال"ما الذي تفعله 
إذا كان " ال"واملنادى ؟ ما حكم اسم " ال"فرد ؟ ما هو املفرد يف باب امل" ال"؟ ما حكم اسم " ال" اسم 

النافية معرفة ؟ ما " ال"النافية ؟ ما احلكم إذا وقع بعد " ال"مضافاً أو شبيهاً به ؟ ما احلكم إذا تكررت 
  وامسها فاصل ؟" ال"احلكم إذا فصل بني 

  "املنادى " 
 املفرد العلم، والنطرة املقصودة، والنكرةُ غري املقصودةُ، :املنادى مخسة أنواع" باب املنادى : " قال

والشبيه باملضاف ،واملضاف.  
املطلوب إقباله بيا أو " املطلوب إقباله مطلقاً، ويف اصطالح النحاة هو : املنادى يف اللغة هو: " وأقول

  حنو" أيا " و " راهيم تفهم إب" " أي " و " أزيد أقبل " هي اهلمزة حنو" يا " ، وأخوات "إحدى أخواا 
  أيا شجر اخلابورِ مالَك مورقاً كأنك مل جتزع على ابنِ طريف

  ".هيا حممد تعالَ " حنو " هيا " و 
  :مث املنادى على مخسة أنواع

)١/١٢١(  

  

يا  " و" يا فاطمة " و " يا حممد " تعريف املفرد، ومثاله " ال "  ـ املفرد العلم، وقد مضى يف باب ١
  ".يا فاطمات " و " يا حممدون " و " يا فاطمتان " و " حممدان 

" يا ظاملُ " اليت يقصد ا واحد معني مما يصح إطالق لفظها عليه، حنو :  ـ النكرة املقصودة؛ وهي٢



  .تريد واحداً بعينه
، "يا غافالً تنبه : " اليت يقصد ا واحد غري معني، حنو قول الواعظ:  ـ النكرة غري املفصودة؛ وهي٣

  ".غافل " فإنه ال يريد واحداً معيناً، بل يريد كل من يطلق عليه لفظ 
  ".يا طالب العلمِ اجتهد "  ـ املضاف، حنو ٤
يا "  ـ الشبيه باملضاف، وهو ما اتصل به شيء من متام معناه، سواٌء أكان املتصل به مرفوعاً به، حنو ٥

 لهباً به حنو أم كان منصو" محيداً فع " هيا حمباً " أم كان جمروراً حبرف جر يتعلق به حنو " يا حافظاً درس
  ".للخري 

" يا رجلُ " و " يا زيد " فأما املفرد العلم، والنكرة املقصودة فيبنيان على الضم من غري تنوين، حنو : قال
  .والثالثة الباقية منصوبة ال غري

كرة مقصودة فإنه يبىن على ما يرفع به؛ فإن كان يرفع بالضمة فإنه إذا كان املنادى مفرداً أو ن: وأقول
وإن كان يرفع باللف " يا فاطمات " و " يا رجلُ " و " يا فاطمةُ " و " يا حممد " يبىن على الضمة، حنو 

ان وإن ك" يا فاطمتان " و " يا حممدان " نيابةً عن الضمة ـ وذلك املثىن ـ فإنه يبىن على األلف، حنو 
  ".يا حممدون " يرفع بالواو نيابة عن الضمة ـ وذلك مجع املذكر السامل ـ فإنه يبىن على الواو حنو 

وإذا كان املنادى نكرة غري مقصودة أو مضافاً أو شبيهاً باملضاف فإنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها 
يا حمب " و " يا راغب اد اعمل له " وحنو " يا كسوالً أقبل على ما ينفعك " و " يا جاهالً تعلّم " حنو 

يا حريصاً على اخلري " و " يا راغباً يف السؤدد ال تضجر من العمل " و حنو " الرفعة ثابر على السعي 
  ".استقم 

  أسئلة

)١/١٢٢(  

  

 املنادى ما هو املنادى لغة واصطالحاً ؟ ما هي أدوات النداء ؟ مثل لكل أداة مبثال، إىل كم قسم ينقسم
؟ ما هو املفرد ومثِّل له مبثالني خمتلفني، ما هي النكرة املقصودة مع التمثيل؟ ما هو الشبيه باملضاف؟ إىل 

كم نوع يتنوع الشبيه باملضاف مع التمثيل لكل نوع ؟ ما حكم املنادى املفرد؟ ما حكم املنادى 
  .عرب واحداً منهمااملضاف؟ مثِّل لكل نوع من أنواع املنادى اخلمسة مبثالني، وأ

  "املفعول له " 
: " االسم، املنصوب، يذكر بياناً لسبب وقوع الفعل، حنو قولك: وهو" باب املفعول من أجله : " قال

  ".قصدتك ابتغاء معروفك " و " قام زيد إجالالً لعمرو 
الح النحاة عبارة ـ هو يف اصط" املفعول له " ، و "املفعول ألجله " املفعول من أجله ـ ويقال : وأقول



  " .االسم، املنصوب، الذي يذكر بياناً لسبب وقوع الفعل " عن 
  .يشمل الصريح واملؤول به" االسم : " وقولنا

  :وال بد يف االسم الذي يقع مفعوالً له من أن جيتمع فيه مخسة أمور
  .أن يكون مصدراً: األول
ون داالً على عمل من أعمال اجلوارح كاليد واللسان أن يكون قَلبياً، ومعىن كونه قَلبياً أال يك: والثاين

  ".ضرب " و" فراءة " مثل 
  .أن يكون علة ملا قبله: والثالث
  .أن يكون متحداً مع عامله يف الوقت: والرابع

فإنه مصدر، وهو " ضربت ابين تأديباً : " من قولك" تأديباً " ومثال االسم املستجمع هلذه الشروط 
يف الزمان، ويف " ضربت " أعمال اجلوارح، وهو علة للضرب، وهو متحد مع قليب؛ ألنه ليس من 

  .الفاعل أيضاً
النصب، واجلر حبرف من حروف اجلر الدالة على : وكا اسم استوىف هذه الشروط جيوز فيه أمران

  .التعليل كالالم
واعلم أن لالسم الذي يقع مفعوالً ألجله ثالث حاالت:  

  .ألأن يكون مقترناً ب: األوىل
  .أن يكون مضافاً: الثانية
  ".أل ومن اإلضافة " أن يكون جمرداً من : الثالثة

ويف مجيع هذه األحوال جيوز فيه النصب واجلر حبرف اجلر، إال أنه قد يترجح أحد الوجهني، وقد 
  .يستويان يف اجلواز

)١/١٢٣(  

  

  .ويقلُّ نصبه"  ضربت ابين للتأدب : "فإن كان مقترناً بأل فاألكثر فيه أن جير دال على التعليل، حنو
زرتك " أو " زرتك حمبة أدبِك : " وإن كان مضافاً جاز جوازاً متساوياً أن جير باحلرف وأن ينصب، حنو

 أدبِك ةحملب."  
ويقلُّ " قمت إجالالً لألستاذ : " فاألكثر فيه أن ينصب، حنو" أل ومن اإلضافة " وإن كان جمرداً من 

  .اهللا أعلمجره باحلرف، و
  أسئلة

ما هو املفعول ألجله؟ ما الذي يشترط يف االسم الذي يقع مفعوالً ألجله؟ كم حالة لألسم الواقع مفعوالً 



له؟ ما حكم املفعول له املقترن بأل واملضاف؟ مثِّل بثالثة أمثلة للمفعول ألجله بشرط أن يكون األول 
ل واإلضافة، وأعرب كل واحد منها، وبني يف كل مثال ما مقترناً بأل والثاين مضافاً والثالث جمرداً من أ

  .جيوز فيه من الوجوه مع بيان األرجح إن كان
  "املفعول معه " 

: " االسم املنصوب الذي يذكر لبيان من فُعلَ معه الفعل، جنو قولك: وهو" باب املفعول معه : " قال
  ".استوى املاء واخلشبة " و " جاء األمري واجليش 

االسم، الفضلة، املنصوب بالفعل أو مافيه معىن الفعل وحروفه، :" املفعول معه عند النحاة هو: أقولو
  ".الدالُّ على الذات اليت وقع الفعل مبصاحبتها، املسبوق بواو تفيد املعيةَ نصاً 

ح دون املؤول، االسم الصري: يشمل املفرد واملثىن واجلمع، واملذكر واملؤنث واملراد به" االسم : " فقولنا
  .وخرج عنه الفعل واحلرف واجلملة

معناه أنه ليس ركناً يف الكالم؛ فليس فاعالً، وال مبتدأ وال حرباً، وخرج به العمدة، " الفضلة : " وقولنا
  ".اشترك زيد وعمرو " حنو 

معه على يدل على أن العامل يف املفعول " املنصوب بالفعل أو ما فيه معىن الفعل وحروفه : " وقولنا
  :ضربني
  ".حضر األمري واجليش " الفعل، حنو : األول
األمري حاضر واجليش " االسم الدال على معىن الفعل املشتمل على حروفه، كاسم الفاعل يف حنو : الثاين

."  

)١/١٢٤(  

  

 خيرج به االسم املسبوق بواو ليست نصاً يف" املسبوق بواو هي نص يف الداللة على املعية : " وقولنا
  ".حضر حممد وخالد " الداللة على املعية، حنو 

  :واعلم أن االسم الواقع بعد الواو على نوعني
  . ـ ما يتعني نصبه على ذلك واتباعه ملا قبله يف إعرابه معطوفاً عليه١

" ل أنا سائر واجلب" أما النوع األول فمحله إذا مل يصح تشريك ما بعد الواو ملا قبلها يف احلكم، حنو 
فإن اجلبل ال يصح تشريكه للمتكلم يف السري، وكذلك املصباح ال يصح " ذاكرت واملصباح " وحنو 

  ".استوى املاُء واخلشبة : " تشريكه للمتكلم يف املذاكرة، وقد مثّل املؤلف هلذا النوع بقوله
فإنه جيوز " لي وحممد حضر ع" وأما الثاين فمحله إذا صح تشريك ما بعد الواو ملا قبلها يف احلكم، حنو 

؛ ألن حممداً جيوز "علي " على أنه مفعول معه، وجيوز رفعه على أنه معطوف على " حممد " نصب 



  ".جاء األمري واجليش : " اشتراكه مع علي يف احلضور، وقد مثَّل املؤلف هلذا النوع بقوله
  أسئلة

ضلة؟ ما الذي يعمل يف املفعول معه؟ إىل كم قسم ما هو املفعول معه؟ ما املراد باالسم هنا؟ ما املراد بالف
ينقسم املفعول معه؟ مثِّل للمفعول معه الذي جيب نصبه مبثالني، مثِّل للمفعول معه الذي جيوز نصبه 

  .واتباعه ملا قبله مبثالني، أعرب املثالني اللذين يف كالم املؤلف، وبني يف كل مثال منهما من أي نوع هو
وأخواتها فقد تقدم ذكرهما يف املرفوعات، وكذلك " إنَّ " وأخواتها واسم " ن كا" وأما خرب : قال

ناكه تم؛ فقد تقدالتوابع.  
وأخواا، وتابع املنصوب، وقد تقدم بيان " كان " وأخواا، وخرب " إنَّ " من املنصوبات اسم : وأقول

  .ذلك يف أبوابه؛ فال حاجة بنا إىل إعادة شيٍء منه
  "ملخفوضات من األمساء ا" 

املخفوضات ثالثة أنواع، خمفوض باحلرف، وخمفوض باإلضافة، " باب املخفوضات من األمساء : " قال
  .وتابع للمخفوض

)١/١٢٥(  

  

االسم املخفوض على ثالثة أنواع؛ وذلك ألن اخلافض له إما أن يكون حرفاً، من حروف : وأقول
من " خالد " اب واليت سيذكرها الؤلف بعد ذلك، وذلك حنو اخلفض اليت سبق بياا، يف أول الكت

فإنه جمرور بعلى، وهو حرف من حروف اخلفض، وإما أن يكون اخلافض "أشفقت على خالد : " قولك
جاء : " من قولك" حممد " نسبة الثاين لألول، وذلك حنو : لالسم إضافة اسم قبله إليه، ومعىن اإلضافة

إليه، وإما أن يكون اخلافض لالسم تبعيته السم " غالم " بب إضافة فإنه خمفوض بس" غالم حممد 
أو معطوفاً " أخذت العلم عم حممد الفاضل : " حنو قولك" الفاضل " بأن يكون نعتاً له، حنو : خمفوض

  .أو غري هذين من التوابع اليت سبق ذكرها" مررت مبحمد وخالد : " من قولك" خالد " عليه، حنة 
ما خيفض مبن، وإىل، وعن، ىوعلى، ويف، ورب، والباِء، والكاف، : املخفوض باحلرف فهوفأما : قال

  .الواو، والباُء، والتاُء، أو بواوِ رب، وبِمد، ومنذُ : والالم، وحروف القسمِ، وهي
  .املخفوض حبرف من حروف اخلفض وحروف اخلفض كثرية: النوع األول من املخفوضات: وأقول
  .؟ ومنك ومن نوحٍ ؟ : ومن معانيها االبتداُء، وجتر االسم الظاهر واملضمر، حنو قوله تعاىل" من " منها 

إِلَيه يرد علْم ؟ : ومن معانيها االنتهاء، وجتر االسم الظاهر واملضمر أيضاً، حنو قوله تعاىل" إىل " ومنها 
 ةاع؟ ، ؟السكُمجِعرم يعاً إِلَى اللَّهم؟ ج.  

لَقَد رضي اللَّه ؟ : ومن معانيها ااورة، وجتر االسم الظاهر والضمري أيضاً، حنو قوله تعاىل" عن " ومنها 



 نِنيمؤنِ الْم؟ : وقوله؟ ع هنوا عضرو مهنع اللَّه يض؟ر.  
وعلَيها ؟ : ر أيضاً، حنو قوله تعاىلومن معانيها االستعالء، وجتر االسم الظاهر واملضم" على " ومنها 

  .؟وعلَى الْفُلْك تحملُونَ 

)١/١٢٦(  

  

وفي السماِء ؟ : ومن معانيها الظرفية، وجتر االسم الظاهر والضمري أيضاً، حنو قوله تعاىل" يف " ومنها 
  .؟ال فيها غَولٌ ؟ ؟ رِزقُكُم وما توعدونَ 

رب رجلِ كرميٍ : " معانيها التقليل، وال جتر إلَّا االسم الظاهر النكرة، حنو قولكومن " رب " ومنها 
 هيتلَق."  

ذَهب اللَّه ؟ : ومن معانيها التعديةُ، وجتر االسم الظاهر والضمري مجيعاً، حنو قوله تعاىل" الباء " ومنها 
 مورِه؟بِن.  

مثَلُ نورِه كَمشكَاة ؟ :  جتر إلَّا االسم الظاهر، حنو قوله تعاىلومن معانيها التشبيه، وال" الكاف " ومنها 
  .؟

ومن معانيها االستحقاق وامللك، وجتر االسم الظاهر واملضمر مجيعاً، حنو قوله سبحانه " الالم " ومنها 
  .؟لسماوات والْأَرضِ لَه ملْك ا؟ : ، وقوله؟سبح للَّه ما في السماوات والْأَرضِ ؟ : وتعاىل

الباء، والتاُء، والواو ـ وقد تكلمنا عليها كالماً مستوىف يف أول : ومنها حروف القسم الثالثة ـ وهي
  .الكتاب؛ فال حاجة بنا إىل إعادة شيء منه

  :ومثالُها قول امريء القيس" رب " ومنها واو 
 " ولهدى سخوجِ البحرِ أروليلٍ كَم"  

  : أيضاًوقوله
  " .وبيضة خدر ال يرام خباؤها " 

" إن كان ما بعدها ماضياً، حنو " من " وجيران األزمان، ومها يدالن على معىن " منذ " و " مذ " ومنها 
إن كان ما بعدمها حاضراً، " يف " ، ويكونان مبعىن "ما كلمته منذ شهر " ، و "ما رأيته مذْ يوم اخلميسِ 

  ".ال ألقاه منذُ يومنا " ، و "ال أُكَلِّمه مذْ يومنا  " حنو
  .فعلٌ، أو كان االسم الذي بعده مرفوعاً فهما امسان" منذ " أو " مذ " فإن وقع بعد 

ما يقَدر بالالم، وما يقَدر مبن؛ : وهو على قسمني" غالم زيد : " وأما ما خيفض باإلضافة، فنو قولك: قال
خاتم " و " باب ساجٍ " و " ثوب خز " والذي يقدر بِمن، حنو " غالم زيد " در بالالم حنو فالذي يق

  ".حديد 



)١/١٢٧(  

  

املخفوض باإلضافة، وهو على ثالثة أنواع، ذكر املؤلف منها : القسم الثاين من املخفوضات: وأقول
ما تكون اإلضافة فيه على معىن الالم، : ثاينوال" من " ما تكون باإلضافة فيه على معىن : نوعني؛ األول

  ".يف " ما تكون الإلضافة فيه على معىن : والثالث
أن يكون املضاف جزءاً وبعضاً من املضاف إليه، : فضابِطُه" من " أما ما تكون اإلضافة فيه على معىن 

  .منه، وكذلك أمثلة املؤلف[ فإن اجلبة بعض الصوف وجزء" جبةُ صوف " حنو 
أن يكون املضاف إليه ظرفاً للمضاف، حنو قوله : فضابطه" يف " وأما ماال تكون اإلضافة فيه على معىن 

  .فإن الليل ظرف للمكر ووقت يقع املكر فيه؟ بلْ مكْر اللَّيلِ ؟ : تعاىل
غالم " كورين، حنو وأما ما تكون اإلضافة فيه على معىن الالم؛ فكُلُّ ما ال يصلح فيه أحد النوعني املذ

 و " زيد " املسجد حصري."  
****  

وقد ترك املؤلف الكالم على القسم الثالث من املخفوضات، وهو املخفوض بالتبعية، وعذره يف ذلك أنه 
  .قد سبق القول عليه يف آخر أبواب املرفوعات مفَصال، واهللا سبحانه وتعاىل أعلى وأعلم وأعز وأكرم

  أسئلة
   نوع تتنوع املخفوضات؟على كم

  من، عن، يف ، رب، الكاف، الالم ؟: ما املعىن الذي تدل عليه احلروف
  وما الذي جيره كُلُّ واحد منها ؟

  :مثِّل مبثالني من إنشائك السم خمفوض بكل واحد من احلروف
  .على، الياُء، إىل، واو القسم

  .ثالنيعلى كم نوع تأيت اإلضافة ؟ مع التمثيل لكل نوع مب
  .؟ مع التمثيل" من " ما ضابط اإلضافة اليت على معىن 
  ؟ مع التمثيل" يف"ما ضابط اإلضافة اليت على معىن 

  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
  .فصلها فيما سبق لتفهم، وأمجلها هنا لتحفظ ) ١(
   .٣٢: يوسف) ١(
   .٢٣٣: البقرة) ٢(
  .٨٢:الشعراء) ١(
  .١٢: يوسف) ٢(



  .١٣: سفيو) ٣(
  .١٥: يوسف) ٤(
  .٥٥: البقرة) ١(
  .٩١:طه) ٢(
  .٩٢: آل عمران) ٣(
  .٢٣:احلديد) ٤(
  ٧: احلشر) ٥(
  .٢: الفتح) ٦(
  .٧٣: األحزاب) ٧(
  .١٧٩: البقرة) ٨(
  .٣٣: األنفال) ٩(

)١/١٢٨(  

  

  .١٣٧: النساء) ١٠(
  .٩١: طه) ١(
   .٣٦: فاطر) ٢(
  .١: البينة) ١(
  .١٤: احلجرات) ٢(
  .٨: ص) ٣(
  ١:الشرح) ٤(
  .٧٧: الزخرف) ٥(
  ٧٠من اآلية : هود) ٦(
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  .٩١: طه) ١(
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  .٢٣: مرمي) ٢(
  .٣٦: غافر) ٣(
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